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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.: 293628 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201702445 
(220) Inndato: 2017.08.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARANTX SERVICE AS, Vetlandsveien 41D, 0671 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293629 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703333 
(220) Inndato: 2017.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 David Nicolai Halvorsen, Huldreveien 15, 1388 
BORGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293630 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703590 
(220) Inndato: 2017.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Avdª, Miralcampo, 7 - 
P.I. Miralcampo, ES-AZUQUECA DE HENARES, 
GUADALAJARA, Spania 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfymer og kosmetiske produkter; såper; såper mot 
svette; rensemelk for toalettbruk; skjønnhetskremer, 
anti-rynkekrem, anti-cellulittkrem; kosmetiske 
preparater; solblokk-preparater; våtservietter for 
kvinnelig hygiene; tannpasta; avsminkingspreparater; 
sjampo.  

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; 
befruktningshindrende midler [kjemiske]; medisinsk 
såpe; desinfiserende såper. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; 
prevensjonsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293631 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.23, TT, 51934 
(210) Søknadsnr.: 201703591 
(220) Inndato: 2017.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 

USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datasoftware for overføring, strømming, mottak, 

avspilling, ruting og lagring av lyd, video, bilder samt 
multimedieinnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293632 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703592 
(220) Inndato: 2017.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CANALI IRELAND LIMITED, Unit D, Top Floor, 

Westland Business Park, Willow Road, IE-DUBLIN 12, 
Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller, solbriller, brilleglass og brilleinnfatninger; 
brilleetuier; lenker (chains) til briller og solbriller; snorer 
(cords) til briller; beholdere for kontaktlinser; luksuriøse 
musikk-hodetelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293633 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703332 
(220) Inndato: 2017.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORSK TIPPING AS, Postboks 4414, 2325 HAMAR, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7B, 0164 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar og online programvare for fordeling av 
penger til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller 
veldedige formål; nedlastbar og online programvare for 
tilveiebringelse av kulturell, sportslig, samfunnsnyttig 
eller veldedig informasjon;  nedlastbar og online 
programvare for innsamling av informasjon om 
kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige 
tjenester; nedlastbar og online programvare for 
fordeling av penger til kulturelle, sportslige, 
samfunnsnyttige eller veldedige formål; dataspill; 
dataprogram; nedlastbare applikasjoner; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; internettspill; mobilbaserte 
spill; abonnementsbaserte spill og andre 
spillapplikasjoner til mobil. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
økonomiske overføringstjenester; finansiell rådgivning 
for lotterispillere og deltakere i andre veddemåls- eller 
pengespill; finansiell rådgivning vedrørende 
kontantløse betalingstransaksjoner; tjenester for 
overføring av økonomiske midler til kulturelle, 
sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige formål; 
tilveiebringelse av stipender for kulturelle, sportslige, 
samfunnsnyttige eller veldedige formål. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tjenester for fordeling av økonomiske midler 
til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige 
formål; treneropplæringstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med fysisk trening via et 
nettsted; fysiske treningstjenester; idrettstrening; 
treningsleirtjenester; tilrettelegging og utførelse av 
aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; 
organisering av konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; fremskaffelse 
av informasjon om utdanning, opplæring, 
underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; 
organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier 
eller andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill; 
spilltjenester inkludert elektronisk eller fysisk 
distribusjon av spillkuponger eller andre 
deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller 
andre veddemåls-, ferdighets- eller pengespill ved bruk 
av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett 
eller fjernsyn; gjennomføring av ferdighetskonkurranser 
ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av 
internett eller fjernsyn; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spilltjenester tilbudt online. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293634 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201702377 
(220) Inndato: 2017.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swedteam AB, Boråsvägen 23, SE-51443 LÄNGHEM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Ryggsekker; ryggsekker for turgåing; jaktvesker; 

jaktvesker (jakttilbehør); vesker for sportsklær; vesker 
for sportsformål; rumpetasker. 

  Klasse 20   Sitteputer (sitteunderlag). 
  Klasse 25   Klær; sko for fritidsbruk; sko for sport; vanntette sko; 

fottøy (ikke ortopediske sko); sko som ikke er tiltenkt 
sportsformål; støvler; støvler for idrettsøving; støvler; 
vanntette støvler; støvler for jakt; jaktbukser; jaktjakker; 
jaktvester; jaktskjorter; bukser med bukseseler for jakt; 
spesialkonstruerte vesker for jaktstøvler; bukser; 
regnsko; regndresser; regnbukser; regnklær; 
regnkapper; regnstøvler; vester; skjorter; hodeplagg; 
luer (hodeplagg); shorts; polotrøyer; kortermede trøyer; 
langermede trøyer; kortermede t-skjorter; treningsklær; 
bukseseler for klær; hansker; undertøy; belter 
(bekledning); hetter; hetter (bekledning); halsduker; 
halsduker (bekledning); sokker; sokker og strømper; 
vanter; jakker; vanntette jakker; jakker som utgjør 
sportsklær; vann- og vindtette jakker; klær av lær; 
jakker av lær; bukser av lær; klær av lærimitasjoner; 
lærjakker; lærbukser; lærsko; lærbelter (klær). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293635 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703059 
(220) Inndato: 2017.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Protos Biotech LTD, Løbergsalléen 5, 5073 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Morsmelkerstatning; dyrefôrtilsetninger for 

veterinæriske formål; preparater til behandling av 
diabetes; drikkevarer tilpasset medisinske formål; 
koffeinpreparater for medisinske formål; 
koffeinpreparater for stimulerende bruk; kalsiumtilsatte 
søtsaker for medisinske formål; kalsiumtilsetninger; 
trankapsler; trankapsler; fruktjuice for diabetikere 
tilpasset medisinske formål; fruktnektar for diabetikere 
tilpasset medisinske formål; diarémedisiner; 
kosttilskuddsdrikker; kosttilskudd for kontroll av 
kolesterol; kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; kosttilskudd for veterinæriske 
formål; diettmat til dyr for medisinske formål; diettmat 
og substanser for medisinsk eller veterinærisk bruk; 
diettmat og substanser for medisinsk eller veterinærisk 
bruk, babymat; diettmatpreparater tilpasset medisinske 
formål; diettmattilsetninger; diettmatpreparater tilpasset 
medisinske formål; diettsubstanser bestående av 
vitaminer, mineraler, aminosyrer og sporstoffer; 
diettsubstanser bestående av vitaminer, mineraler og 
sporstoffer, enten individuelt eller kombinert; 
diettsukker for medisinske formål; midler for tilføring av 
medisiner i form av kapsler som gjør det mulig å tilføre 
de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av 
legemidler slik at de virker i organismen i det 
tidsrommet og med den styrken man ønsker.; midler for 
tilføring av medisiner i pulverform som gjør det mulig å 
tilføre de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av 
legemidler slik at de virker i organismen i det 
tidsrommet og med den styrken man ønsker.; midler for 
tilføring av medisiner i tablettform som gjør det mulig å 
tilføre de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av 
legemidler slik at de virker i organismen i det 
tidsrommet og med den styrken man ønsker.; 
fôrtilsetninger for veterinæriske formål; fiskeoljer for 
medisinske formål; fôrtilsetninger for veterinæriske 
formål; mat tilpasset diabetikere; mat for enteral 
ernæring; mat for spedbarn; gastrointestinale 
behandlingspreparater; lysinpreparater; 
måltidserstatning og kosttilskudd i form av 
drikkeblandinger for medisinske formål; 
måltidserstatningsbarer for medisinske formål; 
måltidserstatningsdrikkeblandinger for medisinske 
formål; måltidserstatningsdrikker for medisinske formål; 
måltidserstatningspulver for medisinske formål; 
måltidserstatningsshaker for medisinske formål; 
måltidserstatningssnacks for medisinske formål; 
medisinske babyoljer; medisinske drikkevarer; 
medisinske kroppskremer; medisinske ansiktskremer; 
medisinske hårpleiemidler; medisinske hudkremer; 
medisinske hudkremer og kremer for kropp, hud, ansikt 
og hender; medisinske muskelbad; medisinske 
hudpleiemidler; medisinske hudkremer; medisinske 
tilsetninger i dyremat; medisinske kremer; medisinske 
urteekstrakter for medisinske formål; medisinsk 
urtespray og urtekrem til utvortes bruk; medisinske 
preparater og substanser; medisinske preparater for 
munn i form av dråper, kapsler, tabletter eller 
komprimerte tabletter; mineralernæringstilsetninger; 
mineraltilsetninger; muskelavslappende midler; 
naturlige kosttilskudd for å behandle klaustrofobi; 
nukleinsyresekvenser for medisinske og veterinæriske 
formål; nutrasøytisk mat for terapeutiske formål; 
nutrasøytisk mat som kosttilskudd; 
ernæringsdrikkblandinger som måltidserstatninger for 
medisinske formål; ernæringsrike drikkevarer for 

medisinske formål; ernæringsrikt vann for medisinske 
formål; ernæringstilskudd for dyrefôr; ernæringstilskudd 
for kufôr; ernæringstilskudd for veterinæriske formål; 
ernæringstilskudd laget av stivelse tilpasset medisinske 
formål; ernæringsrike substanser for kulturer i 
mikroorganismer; farmasøytiske legemidler; 
farmasøytiske kremer for huden; farmasøytiske 
preparater og substanser; farmasøytiske preparater og 
substanser for forebyggelse av kreft; farmasøytiske 
preparater og substanser for behandling av skadet hud 
og vev; farmasøytiske preparater og substanser for 
behandling av gastrointestinale sykdommer; 
farmasøytiske preparater og substanser med 
smertestillende egenskaper; farmasøytiske preparater 
og substanser med antiinflammatoriske egenskaper; 
farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske 
preparater for dyrehudpleie; farmasøytiske preparater 
for helseomsorg; farmasøytiske preparater for 
menneskelig bruk; farmasøytiske preparater for 
immunitetskorrigering; farmasøytiske preparater for 
regulering av immunforsvaret; farmasøytiske preparater 
for forebyggelse av osteoporose; farmasøytiske 
preparater for forebyggelse av strekkmerker; 
farmasøytiske preparater for behandling av kreft; 
farmasøytiske preparater for behandling av hjerte- og 
karsykdommer; farmasøytiske preparater for 
behandling av sykdommer i sentralnervesystemet [cns]; 
farmasøytiske preparater for behandling av diabetes; 
farmasøytiske preparater for behandling av 
fordøyelsessykdommer; farmasøytiske preparater for 
behandling av øyesykdommer og -tilstander; 
farmasøytiske preparater for behandling av 
hormonforstyrrelser; farmasøytiske preparater for 
behandling av hormonforstyrrelser og forebyggelse av 
osteoporose; farmasøytiske preparater for behandling 
av smittsomme sykdommer; farmasøytiske preparater 
for behandling av osteoporose; farmasøytiske 
preparater for å behandle allergier; farmasøytiske 
preparater for å behandle idrettsskader; farmasøytiske 
preparater for bruk innen kjemoterapi; farmasøytiske 
preparater for bruk innen dermatologi; farmasøytiske 
preparater for bruk innen onkologi; farmasøytiske 
preparater for sårskader; farmasøytiske, medisinske og 
veterinære preparater; fruktsmaktilsatte 
kosttilskuddsdrikkeblandinger i pulverform; 
ernæringstilskuddsdrikkeblandinger i pulverform; 
preparater for å lage diettdrikker tilpasset medisinske 
formål; preparater for å lage medisinske drikkevarer; 
slankepiller; slankete for medisinske formål; 
soyaproteinkosttilskudd; stivelse for kostholdsformål; 
sukkererstattninger for medisinske eller terapeutiske 
formål; trypsin for medisinsk bruk; tryptofanpreparater; 
veterinæriske preparater og substanser; veterinæriske 
preparater for behandling av tarmbakterier; 
vitamindråper; vitaminberiket brød for terapeutiske 
formål; vitaminberiket vann for medisinske formål; 
vitaminberikede drikkevarer for medisinske formål; 
vitaminpreparater og -substanser; vitaminer; vitaminer 
for dyr; vitaminer for kjæledyr; vitamintilskudd; 
vitamintilskudd i tablettform for å lage sprudlende 
drikkevarer ved tilsetting av vann; vitamintabletter; 
sinkkosttilskudd; sinktilskuddpastiller; stivelse for 
dietetisk eller farmasøytisk bruk; salt for mineralbad; 
sirup for farmasøytisk bruk; farmasøytiske produkter; 
kalkbaserte farmasøytiske preparater; 
vitaminpreparater; farmasøytiske preparater for 
behandling av solbrenthet; planteavkok for 
farmasøytisk bruk [dekokter]; farmasøytiske midler for 
fordøyelse; mineralvann for medisinsk bruk; 
mineralvannsalter; salter for medisinsk bruk; gelatin for 
medisinsk bruk; fett for medisinsk bruk; fett for 
veterinærmedisinsk bruk; pepton for farmasøytisk bruk; 
maltmelk for medisinsk bruk; linfrømel for farmasøytisk 
bruk; lotion for farmasøytisk bruk; gjær for farmasøytisk 
bruk; malt for farmasøytisk bruk; ernæringssubstanser 
for mikroorganismer; lotion for veterinærbruk; salver for 
farmasøytisk bruk; pepsin for farmasøytisk bruk; 
tabletter for farmasøytisk bruk; røtter for medisinsk 
bruk; medisinsk sukker; veterinærmedisinske 
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preparater; dietetiske næringsmidler for medisinsk 
bruk; næringsmidler for babyer; mandelmelk for 
farmasøytisk formål; dietetiske drikker for medisinsk 
bruk; medisinske preparater for slanking; kornderivater 
for dietetiske eller medisinske formål; kjemiske 
preparater for farmasøytisk bruk; preparater til 
diagnostikk for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk; kjemiske preparater for medisinsk 
bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært 
bruk; dietetiske kostfibre; sporstoffpreparater for 
mennesker og dyr; fiskemel for farmasøytiske formål; 
slankepiller; eggehvitebaserte kosttilskudd; 
linfrøbaserte kosttilskudd; hvetespirebaserte 
kosttilskudd; gjærbaserte kosttilskudd; enzymbasert 
kosttilskudd; glukosebasert kosttilskudd; kaseinbasert 
kosttilskudd; medisinsk dyrefôr; morsmelkerstatning; 
tørrmelk for spedbarn; kollagen for medisinske formål; 
planteekstrakter for farmasøytiske formål; 
immunstimulerende midler; frysetørret mat for 
medisinske formål; frysetørret kjøtt for medisinske 
formål; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293636 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703210 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SMARTPLAN AS, Moseidveien 35, 4033 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvarer 
  Klasse 42   Konsulenttjenester innen dataprogramvareDesign, 

utvikling og programmering av dataprogramvare 
  Klasse 45   Lisensiering av dataprogramvare 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293637 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703214 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SALMONIZED JONSSON, Setervegen 18, 2420 
TRYSIL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler, juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293638 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703222 
(220) Inndato: 2017.03.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ARKTISK SINFONIETTA, Ryaveien 31, 9007 

TROMSØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293639 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703226 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EYE NETWORKS AS, Ryensvingen 11 B, 0680 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon i 

forbindelse med trådløs kommunikasjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs 
kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr.  

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer; fremskaffelse 
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av dataprogramvare via et globalt nettverk; 
driftstjenester for serverer; design av 
computersystemer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293640 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201607843 
(220) Inndato: 2016.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPECTER AB, SÖDRA HAMNEN 27, SE-47132 

SKÄRHAMN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (nedlastbar software); programvare 

for handel via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
programvare og applikasjoner for mobile anordninger; 
nedlastbare applikasjoner for bruk med mobile 
anordninger; alle forannevnte varer gjelder 
forretningssystemer, administrasjon, logistikk, 
håndtering av portaler for elektronisk handel, 
ordrehåndteriing, lagerhåndtering, innkjøps- og 
leveransehåndtering, kassasystemer, 
betalingssystemer, fakturering og innbetalinger, 
regnskap og bokføring. 

  Klasse 35   Systematisering av informasjon i databaser; 
innsamling og systematisering av bedriftsdata; 
innsamling og systematisering av informasjon til 
databaser; sammenstilling og systematisering av 
informasjon i databaser; analyse av 
bedriftsinformasjon; statistiske analyser av 
bedriftsvirksomhet; sammenstilling av 
bedriftsinformasjon; sammenstilling av forretningsdata; 
sammenstilling av bedriftsstatistikk; statistikk 
(sammenstilling av-); sammenstilling i databaserte 
databaser; databasert sammenstilling av databaser; 
sammenstilling av statistisk informasjon; sammenstilling
av data i databaser; sammenstilling av bedriftsstatistikk 
og kommersiell informasjon; håndtering og 
sammenstilling av databaserte databaser; 
sammenstilling av statistiske data vedrørende bedrifter; 
sammenstilling og systematisering av informasjon i 
databaser; sammenstilling og innmating av informasjon 
i databaser; databasert bearbeiding av 
bedriftsinformasjon; innmating og behandling av data; 
databaser (sammensetning og innmating av 
informasjon i -), ingen av de forannevnte tjenester 
vedrørende kartlegging av eller i arbeidslivet, inkludert 
kartlegging av arbeidsgivers holdninger og synspunkter 
innenfor norsk arbeidsliv i form av spørreundersøkelser 
og publisering av rapporter vedrørende slike 
spørreundersøkelser eller andre undersøkelser 
vedrørende forhold i arbeidslivet; analyse av 
markedsundersøkelsesstatistikk; analyse av data og 
statistikk fra markedsundersøkelser; 
bedriftsadministrasjon for behandling av salg utførte via 
internett; databasert bokføring; regnskaps- og 
bokføringstjenester; databasert lagerkontroll; 
databehandlet lagerkontroll; databehandlet 
lagerbestilling; databehandlet lagerforberedelse; 
konsultasjon vedrørende databehandling; 
sammenstilling av kunderegister; databasert 
sammenstilling av kunderegister; databasert 
sammenstilling av lagerstyringsregisterdatabasert 

sammenstilling av ordrelister; sammenstilling av 
kommersiell informasjon sammenstilling av informasjon 
til databaser; administrativ ordrebehandling; 
administrativ ordrehåndtering; administrativ 
forberedelse av innkjøpsordre; databasert 
inventeringsadministrasjon; tjenester vedrørende 
elektronisk håndtering av inventar. 

  Klasse 38   Signaloverføring for elektronisk handel via 
telekommunikasjonssystem og 
datakommunikasjonssystem; tilveiebringelse av tilgang 
til en plattform for e-handel på internett; konsultasjon 
innen området elektronisk kommunikasjon. 

  Klasse 42   Vertstjenester; skytjenester (SaaS); utleie av software 
forretningssystemer, administrasjon, logistikk, 
håndtering av portaler for elektronisk handel, 
ordrehåndteriing, lagerhåndtering, innkjøps- og 
leveransehåndtering, kassasystemer, 
betalingssystemer, fakturering og innbetalinger, 
regnskap og bokføring; dataprogrammeringstjenester 
vedrørende kommersiell analyse og rapportering; 
oppbygging av en internettplattform for elektronisk 
handel; rådgivning vedrørende opprettelse og design 
av websider for elektroniskhandel; design og utvikling 
av programvare for logistikk, forvaltning av 
leverandørkjeder og portaler for elektronisk handel; 
konsultasjon vedrørende programvare; tjenester 
vedrørende elektronisk datalagring og 
sikkerhetskopiering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293641 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201700004 
(220) Inndato: 2017.01.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ework Group AB, Klarebergsgatan 60, SE-11121 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester (administrasjon); 

bedriftsadministrasjon; bedriftsadministrasjonstjenester; 
arbeidsplassering (formidling); formidling av handels- 
og økonomiske kontakter; 
personalplasseringstjenester; konsultasjon angående 
personalrekruttering; konsultasjon vedrørende 
personalrekruttering; konsultasjon vedrørende valg av 
personale; konsultasjoner innen områdene 
bedriftsledelse og virksomhetsorganisasjon; 
konsultasjon vedrørende bedriftsorganisasjon- og 
virksomhet; konsulenttjenester vedrørende 
administrasjon; konsultasjon vedrørende 
bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende 
bedriftsledelse; administrasjon (konsultasjoner 
vedrørende personal-). 

  Klasse 38   Konsultasjon vedrørende telekommunikasjon; 
profesjonelle konsultasjonstjenester vedrørende 
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telekommunikasjon. 
  Klasse 42   Konsultasjon innen området for informasjonsteknikk 

og datamaskiner; konsultasjonstjenester vedrørende 
datamaskiner og programvare; konsultasjon 
vedrørende datamaskiner og informasjonsteknikk; IT-
konsultasjoner, -rådgivning og -informasjon; 
konsultasjon vedrørende telekommunikasjonsteknikk; 
konsultasjoner vedrørende 
telekommunikasjonsteknologi; datamaskintekniske 
konsultasjonstjenester; tekniske konsultasjonstjenester; 
konsultasjon innen området datamaskinvare. 

  Klasse 45   Sosiale nettverkstjenester online; direktknyttede 
sosiale nettverkstjenester tilgjengelig via nedlastbare 
mobile applikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293642 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201700764 
(220) Inndato: 2017.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hallingdal Kraftnett AS, Lienvegen 41, 3580 GEILO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 DAYTWO AS, Bygdøy allé 8, 0262 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Magnetiske databærere, opptaksplater; 

kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; brannslukningsapparater. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293643 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet 2016.08.22, US, 87/146,347 
(210) Søknadsnr.: 201702069 
(220) Inndato: 2017.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SolarWinds Worldwide, LLC (Limited liability Company 
- Delaware), 7171 Southwest Parkway, Building 400, 
US-TX78735 AUSTIN, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer programvare for administrasjon, overvåking 
og styring av informasjonsteknologi (IT), 
informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, nettverk, 
systemer, datautstyr, servere, applikasjoner, 
informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester, data, nettsteder og 
programvare; programvare for å få tilgang til, endre og 
kontrollere informasjonsteknologi (IT), 
informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, nettverk, 
systemer, datautstyr, servere, applikasjoner, 
informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og tekniske 
støttetjenester, data, nettsteder og programvare; 
dataprogramvare for eksternt tilgang til, endre og 
kontrollere informasjonsteknologi (IT), 
informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, nettverk, 

systemer, datautstyr, servere, applikasjoner, 
informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester, data, nettsteder og 
programvare; dataprogramvare for å gi 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester; programvare for 
administrasjon, overvåking og styring av e-post; anti-
virusprogramvare; programvare for sikkerhetskopiering 
av data, gjenvinning, restaurering, og synkronisering; 
programvare for automatisering av administrasjon, 
overvåking og styring av informasjonsteknologi (IT), 
informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, nettverk, 
systemer, datautstyr, systemer, servere, applikasjoner, 
data, nettsteder og programvare; programvare for 
administrasjon, overvåking, styring, vurdering og 
kvantifisering av sikkerhet og datainnbrudd 
sårbarhetsrisiko; programvare for ekstern distribusjon 
av programvare. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare for 
administrasjon, overvåking og styring av 
informasjonsteknologi (IT), informasjonsteknologi (IT) 
infrastruktur, nettverk, systemer, datautstyr, servere, 
applikasjoner, informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester, data, nettsteder og 
programvare; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
programvare for å få tilgang til, endre og kontrollere 
informasjonsteknologi (IT), informasjonsteknologi (IT) 
infrastruktur, nettverk, systemer, datautstyr, servere, 
applikasjoner, informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester, data, nettsteder og 
programvare; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
programvare for eksternt tilgang til, endre og kontrollere 
informasjonsteknologi (IT), informasjonsteknologi (IT) 
infrastruktur, nettverk, systemer, datautstyr, servere, 
applikasjoner, informasjonsteknologi (IT) sikkerhet, 
informasjonsteknologi (IT) help desk og 
teknologistøttetjenester, data, nettsteder og 
programvare; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
programvare for informasjonsteknologi (IT) help desk 
og teknologistøttetjenester; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar  programvare for administrasjon, overvåking 
og styring av e-post; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
anti-virusprogramvare; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare programvare for sikkerhetskopiering av 
data, gjenvinning, restaurering, og synkronisering; gi 
teknisk støtte, nemlig feilsøking i form av 
diagnostisering av maskinvare og 
programvareproblemer; tilveiebringelse av 
informasjonsteknologi  og service management og IT 
drift for andre; tilveiebringelse av applikasjonstjenester 
innen informasjonsteknologi med det formål å hoste 
data applikasjonssoftware i forbindelse med 
administrasjon, overvåking og styring av 
informasjonsteknologi (IT), informasjonsteknologi (IT) 
infrastruktur, nettverk, systemer, datautstyr, servere, 
applikasjoner, data , nettsteder, og programvare; 
feilsøking, vedlikehold og oppdatering av programvare 
for andre; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
programvare for automatisering av administrasjon, 
overvåking og styring av informasjonsteknologi (IT), 
informasjonsteknologi (IT) infrastruktur, nettverk, 
systemer, datautstyr, servere, applikasjoner, data, 
websider og programvare; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar programvare for administrasjon, overvåking, 
styring, vurdering og kvantifisering av sikkerhet og 
datainnbrudd og sårbarhetsrisiko; tilveiebringelse av 
ikke-nedlastbar programvare for ekstern distribusjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293644 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201708558 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Magnetiske databærere, grammofonplater; 

kompaktdisker; DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare musikkvideoer; 
nedlastbare filmer; nedlastbare mediefiler; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, aviser og bøker; 
nedlastbare ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; 
CD-er; CD-plater med musikk; platespillere; høyttalere; 
forsterkere; mikrofoner; bærbare medieavspillere; 
briller; solbriller, snøbriller og etuier dertil; batteriladere; 
elektriske batterier; strømbank; materialer for elektrisk 
strømføring [ledninger, kabler]; telefonkabler; 
databehandlingsutstyr; datamaskiner; 
dataprogramvare; dataspillprogrammer; applikasjoner, 
nedlastbare;  øretelefoner; hodetelefoner; etuier for 
øretelefoner; etuier for hodetelefoner; etuier for 
laptoper; bærevesker tilpasset for datamaskiner; etuier 
for smarttelefoner; mobiltelefondeksler; deler og 
tilbehør til mobiltelefoner; deler og tilbehør til 
øretelefoner og hodetelefoner; ørepropper. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, nemlig billetter, plakater og 
platecovere; magasiner; tidsskrifter; bøker, 
publikasjoner; kart; aviser; trykksaker; fotografier; 
notisbøker; flygeblader; kort, skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater). 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av musikk; låtskriving; DJ-
tjenester; oppføring av konserter; oppføringer av 
forestillinger (live); organisering av fester 
(underholdning); showoppsetninger; nattklubbtjenester; 
diskotektjenester; produksjon av musikk; arrangering 
av spill og konkurranser; artistopptredener; arrangering 
av festivaler; festivaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293645 
(151) Reg.dato.: 2017.08.24 
(210) Søknadsnr.: 201703023 
(220) Inndato: 2017.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SQUARE AS, Brenneriveien 5, 0182 OSLO, Norge 

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

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 

glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293646 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201605406 
(220) Inndato: 2016.05.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

(556) Merket er et lydmerke 
 
 

(730) Innehaver: 
 Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West 

Pico Boulevard, US-CA90035 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Ferdiginnspilte videodisketter inneholdende action, 

eventyr, komedie drama, spill, barneprogram og 
dokumentar-innhold, musikk og musikkvideoer; 
programvare for mottak av strømming, søking, 
organisering, tilgang og vurdering av audiovisuelt og 
multimedia-innhold innenfor områdene action, eventyr, 
komedie, drama, spill, barneprogram og dokumentar, 
musikk og musikkvideoer via Internett, mobile digitale 
elektroniske enheter, kommunikasjonsnettverk og 
trådløse kommunikasjonsnettverk; nedlastbart 
audiovisuelt og multimediainnhold i form av bilde- lyd- 
og videofiler innenfor action, eventyr, komedie drama, 
spill, barneprogram og dokumentar-innhold, musikk og 
musikkvideoer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon, nemlig tv-kringkastingstjenester; 
kabel-tv-kringkasting; radiokringkastingstjenester; 
podcast-tjenester; tilveiebringelse av tilgang til 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring og 
strømming av digitalt medieinnhold for andre via 
globale og lokale datanettverk; kringkasting, overføring, 
lagring (caching) levering og strømming av audiovisuelt 

pst
Lydvedlegg
Lydklipp (3300 kB)
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og multimedieinnhold innenfor områdene nyheter, 
underholdning, film, tv-show, sport, komedie, drama, 
spill, musikk og musikkvideoer via Internett, mobile 
digitale elektroniske enheter, kommunikasjonsnettverk 
og trådløse kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse 
av online forum for kommunikasjon innenfor lyd-, bilde- 
og audiovisuelt innhold innenfor action, eventyr, 
komedie drama, spill, barneprogram og dokumentar-
innhold, musikk og musikkvideoer; elektronisk 
overføring av underholdingsanmeldelser og 
informasjon via Internett, mobile digitale elektroniske 
enheter, kommunikasjonsnettverk og trådløse 
kommunikasjonsnettver; tilveiebringelse av tilgang for 
tredjeparter til nettverksinfrastruktur til bruk ved 
levering, overføring, lagring (caching) og strømming av 
audiovisuelt og multimediainnhold innenfor action, 
eventyr, komedie drama, spill, barneprogram og 
dokumentar-innhold, musikk og musikkvideoer. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig produksjon og 
distribusjon av tv-programmer, spillefilmer og lydspor 
for forannevnte; tilveiebringelse av ikke-nedlastbart 
multimedia og audiovisuelt innhold i form av bilde-, lyd- 
og videofiler innenfor action, eventyr, komedie drama, 
spill, barneprogram og dokumentar-innhold, musikk og 
musikkvideoer via Internett, mobile digitale elektroniske 
enheter, kommunikasjonsnettverk og trådløse 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
database inneholdende lyd, video og audiovisuelt 
innhold i form av bilde- lyd og videofiler innenfor action, 
eventyr, komedie drama, spill, barneprogram og 
dokumentar-innhold, musikk og musikkvideoer via 
Internett, mobile digitale elektroniske enheter, 
kommunikasjonsnettverk og trådløse 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av nyheter og 
underholdningsinformasjon knyttet til lyd-, og video og 
audiovisuelt innhold via sosiale nettverk; 
tilveiebringelse av online informasjon, anmeldelser og 
anbefalinger knyttet til ovennevnte.  

  Klasse 42   Datatjenester; datatjenester knyttet til tilveiebringelse 
av online nyheter og informasjon via Internett; 
tilveiebringelse av online kataloger, databaser og 
søkemotorer; vertstjenester knyttet til digitalt innhold på 
Internett; online journaler og blogger; ASP-tjenester; 
tilveiebringelse av digitalt innhold på Internett; design 
og utvikling av dataprogramvare; webside-tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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  Klasse 39   Tilrettelegging og bestilling av cruise; tilrettelegging og 
bestilling av dagsturer; tilrettelegging og bestilling av 
utflukter; tilrettelegging og bestilling av reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser, utflukter og cruise; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for forretnings- eller 
fritidsformål; tilrettelegging av bilutleie som del av 
pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; 
tilrettelegging til lagring av varer; tilrettelegging for 
reisevisum, pass og reisedokumenter for personer som 
reiser til utlandet; tilrettelegging av dagsturer; 
tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer; 
tilrettelegging av feriereiser; tilrettelegging av transport; 

tilrettelegging av transport og dagsturer for 
funksjonshemmede; tilrettelegging av transport og 
reiser; tilrettelegging av fly- og sjøreiser; tilrettelegging 
av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging av 
reiser, utflukter og cruise; tilrettelegging av studieturer, 
språkreiser og pedagogiske reiser; tilrettelegging av 
reiser og cruise; tilrettelegging for utleie av biler, båter 
og andre kjøretøy; tilrettelegging av reiser for 
pakketurer; bagasjehåndtering; bestilling og 
tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av 
flyseter; bestilling av seter på turistbusser; bestilling av 
togseter; bestilling av reisebilletter; bestilling av 
transport; bestilling av transport via reisebyråer; 
bestilling av transport via globale datanettverk; 
bestilling av reiser, utflukter og cruise; bestilling av 
reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; 
bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av 
reiser via turistkontorer; parkeringstjenester; bilutleie 
med sjåførtjenester; rådgivnings- og bestillingstjenester 
i forbindelse med reiser; rådgivning og informasjon i 
forbindelse med flytransporttjenester for varer og 
mennesker; rådgivning innen forretningsreiser 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; 
rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning innen transport- og 
lagertjenester anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning i forbindelse med reise-, 
transport- og lagertjenester; matlevering fra 
restauranter; matlevering; befraktning og fremskaffelse 
av relatert informasjon; bagasjelagring; organisering av 
ekskrusjoner; organisering av reiser og båtturer; 
organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, 
ferier og turer; organisering av turer; 
parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av 
flyreiser, via elektroniske midler; planlegging og 
bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av 
informasjon om bestilling av forretningsreiser, via 
internett; fremskaffelse av informasjon om 
transporttjenester; fremskaffelse av informasjon om 
reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med flytransport; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med togtransport; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, 
rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
metoder for transport av varer og mennesker; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med transport av varer og passasjerer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse 
av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og 
offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av 
turistinformasjon; fremskaffelse av turistinformasjon, via 
internett; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og 
ekskursjoner; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; 
tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; fremskaffelse 
av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og 
hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, 
motorbåter, seilfartøy og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og 
kanoer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, 
lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og 
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andre vannkjøretøy; utleie, bestilling og tilveiebringelse 
av lystbåter; utleie av biler og sykler; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; transport av 
bagasje; transport av passasjerer og varer via vei, tog, 
skip og fly; transport av passasjerer med buss; 
transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, 
båt og fly; transport av passasjerer på vannvei og med 
tog, ferge, bil, bil og skip; transport av passasjerer på 
vei; transport av passasjerer via vei, tog, skip og fly; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; transport av passasjerbagasje; organisering av 
reiser; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; 
reisebestillingstjenester; reisebestillingstjenester fra 
reisebyråer; reiserådgivning; reiserådgivning og 
informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og 
kurértjenester; reiseguidetjenester; reiseinformasjon; 
reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige 
værforhold; kundeparkering; bilparkeringstjenester; 
biltransport; biltransport og utleietjenester; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser.; reiseledervirksomhet; utleie av 
biler; busstransport; båtutleie; godsbefraktning; 
bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; 
sightseeing [turisme]; lossing av gods; 
parkeringsplasstjenester; transport; organisering av 
reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; 
sjøtransport; transport av reisende; 
befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; 
transportinformasjon; reisereservering; avisutlevering; 
utleie av busser; fremskaffelse av kjøreanvisninger for 
reiseformål. 

  Klasse 41   Arrangering av matfestivaler; fornøyelsespark- og 
tivolitjenester; fornøyelsespark- og temaparktjenester; 
tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, 
seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper 
[opplæring]; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; tilrettelegging 
og utførelse av konferanser, konvensjoner og 
utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser 
og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og
vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, 
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige 
konferanser for språkopplæring; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging av 
utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for 
kulturelle og underholdningsformål; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 

underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 
show og idrettsarrangementer; klubbtjenester i form av 
underholdning; databasert opplæring; utførelse av 
arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning 
og direktesendt idrett, samt underholdnings- og 
kulturaktiviteter; utførelse av kulturarrangementer; 
utførelse av utdanningskonferanser; utførelse av 
utdanningsarrangementer; utførelse av 
underholdningsarrangementer; utførelse av 
filmfestivaler; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
vitenskapelige konferanser; underholdning og 
kulturaktiviteter; underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; 
underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i 
form av musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
sangere; underholdningstjenester i form av 
sceneproduksjoner og kabareter; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; fanklubbtjenester i form av 
underholdning; underholdningstjenester for film, 
musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; 
golftrening; trening og trim; helse- og 
fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; orkester- og 
konserttjenester; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering og utførelse av ball; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering og presentasjon av 
direktesendte forestillinger; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering og 
tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; 
organisering av konkurranser og 
prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser 
for utdanning eller underholdning; organisering av 
konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; organisering 
av kongresser og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av kulturarrangementer; 
organisering av dansearrangementer og diskotek; 
organisering av utdannings- og 
underholdningsarrangementer for profesjonelle og 
ledere; organisering av konkurranser innen utdanning, 
underholdning, kultur og idrett; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering av 
underholdningsshow; organisering av utstillinger, 
konvensjoner og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av filmvisninger; 
organisering av golfturneringer; organisering av 
direktesendte musikkforestillinger; organisering av 
profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; 
organisering av show og konserter; organisering av 
idretts- og kulturaktiviteter; organisering av idretts- og 
kulturarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; organisering, 
presentasjon og produksjon av show og direktesendte 
forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon 
av arrangementer for utdannings-, kultur- eller 
underholdningsformål; organisering, produksjon, 
presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, 
turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
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arrangementer og aktiviteter; fysiske treningstjenester; 
presentasjon av direktesendte 
underholdningsarrangementer; presentasjon av 
direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; 
presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon 
av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt 
underholdning; fremskaffelse av informasjon om 
utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og 
kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte 
forestillinger og underholdningsarrangementer; 
tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-
programmer via tv-kanaler med pay-per-view; film- og 
videoutleie; reservasjonstjenester for arrangementer 
innen idrett, forskning og kultur; 
underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio 
og film; billettreservasjon- og bestillingstjenester for 
arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
faglige utdannings- og opplæringstjenester; faglig 
kompetanseopplæring; faglige opplæringstjenester; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.; fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet; artistopptredener; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); fysisk trening; drift av fritidsanlegg; 
undervisning; teateroppsetninger; showoppsetninger; 
dyreparktjenester; drift av sportsinstallasjoner; kasino 
[spille] virksomhet; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse); organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; 
diskotektjenester; underholdningsinformasjon; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; drift av golfbaner; 
helseklubbvirksomhet; ferieleirtjenester 
[underholdning]; oppføring av forestillinger [live]; 
filmfremvisning; organisering av fester [underholdning]; 
rekreasjonsinformasjon; utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; organisering og ledelse av seminarer; 
treningsleirtjenester; organisering og ledelse av 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; organisering av ball; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
spillehaller; utleie av tennisbaner; karaoketjenester; 
nattklubber; arrangering og ledelse av konserter; dj-
tjenester; personlig trener [mosjon og trim]; 
helseklubbtrener; arrangering og ledelse av personlige 
utdanningsforum; ledelse av guidede turer; 
tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, via video-
on-demand overføringstjenester. 

  Klasse 43   Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; 
pensjonatdrift ; servering av is; kontortjenester for 
bestilling av hotellovernatting; kontortjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting; tilrettelegging og 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting; tilrettelegging 
av hotellovernatting; tilrettelegging av midlertidige 
overnattinger; bar- og bistrotjenester; bar- og 
cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; bestilling 
av teltplassovernatting; kafé- og restauranttjenester; 
kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; kafé- og 
restauranttjenester; cateringtjenester for 
konferansesentre; cateringtjenester for mat og drikke; 
cocktailsalongtjenester; rådgivning via kundesentre og 
kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser 
[restauranter]; restauranttjenester for hurtigmat og 
ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; 
mattilberedningstjenester; herbergetjenester; 
hotellovernattingstjenester; hotell- og 
restauranttjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; 
hotellcateringtjenester; hotell informasjonstjenester; 
hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og 
feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via 
internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; 
reservasjonstjenester for hotellrom; hotelltjenester for 
prioriterte kunder; saftbartjenester; utføre 
hotellreservasjoner for andre; mobile cateringtjenester; 

utendørs cateringtjenester; tilberedning og 
tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos 
detaljforhandlere; tilberedning og tilveiebringelse av 
mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning 
og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart 
forbruk; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning 
av mat og drikke for umiddelbart forbruk; 
tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; 
tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
arrangementer for spesielle anledninger; 
tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av 
samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av 
konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av 
fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av fasiliteter for 
utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter 
for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av 
gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for 
mat og drikke for konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse 
av cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i smultringutsalg; 
tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig 
overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
ferieovernatting; tilveiebringelse av hotellovernatting; 
fremskaffelse av informasjon om midlertidige 
overnattingstjenester; fremskaffelse av informasjon om 
midlertidig overnatting via internett; fremskaffelse av 
informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med hoteller; fremskaffelse av 
informasjon om overnatting via internett; 
tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og 
gjester; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin 
og mat; fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger; tilveiebringelse av 
restauranttjenester; tilveiebringelse av tjenester for 
reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i hoteller, moteller og 
pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i ferieboliger; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig 
trailerparkfasiliteter; fremskaffelse av 
informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende; utleie av senger; utleie av stoler og bord; 
utleie av varemessestender; utleie av møbler for 
hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie 
av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting 
i form av villaer og bungalower; utleie av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; 
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, 
restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting 
i hoteller og pensjonater; reservasjon av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett; 
overnattingstjenester på feriested; restaurant- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
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restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; 
reservasjon av restauranter; restauranter med 
hjemlevering; tjenester for tilveiebringelse av mat og 
drikke; tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke, 
samt midlertidig overnatting; tjenester for reservasjon 
av rom; servering av mat og drikke for gjester; 
servering av mat og drikke for gjester i restauranter; 
servering av mat og drikke i bistroer; servering av mat 
og drikke i smultringutsalg; servering av mat og drikke i 
internettkafeer; servering av mat og drikke i 
restauranter og barer; servering av mat og drikke hos 
detaljforhandlere og ta-med-hjem-service; servering av 
alkoholholdige drikkevarer; servering av mat og drikke; 
servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; levering av måltider for 
umiddelbart forbruk; ta-med-hjem-service for hurtigmat; 
ta-med-hjem-service for mat og drikke; ta-med-hjem-
service for mat; midlertidig overnatting; midlertidig 
overnatting og cateringtjenester for gjester; midlertidig 
overnatting på gjestegårder; midlertidige 
overnattingstjenester på ferieleir; reisebyråtjenester for 
å utføre hotellreservasjoner; reisebyråtjenester for å 
utføre restaurantreservasjoner; reisebyråtjenester for 
reservasjon av hotellovernatting; reisebyråtjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting; vinbartjenester; 
bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering.; formidling av midlertidig losji [hoteller, 
pensjonater]; catering; kafeer; kafeteriaer; drift av 
campingplasser; kantiner; utleie av værelser; 
pensjonater; feriehus; hoteller; restauranter; 
pensjonatreservering; hotellreservering; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; bartjenester; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; reservering av 
midlertidig innkvartering; moteller; utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; utleie av møterom; utleie av telt; 
matskulpturering; resepsjonstjenester for midlertidig 
innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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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, 
gratulasjonskort, kartotekkort, bok og- 
dokumentomslag, etiketter, lysende papir, magasiner, 
kart, ølmatter, papirservietter, nyhetsbrev, aviser, 
notatbøker, emballasje, pakkepapir, silkepapir, 
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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; 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 
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 for fraværende 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 
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systematisering av bedriftsdata; 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; 
garantiforsikringstjenester; eiendomsmeglingstjenester; 
boligformidling [leiligheter], bestyrelse av leiegårder; 
utleie av leiligheter; utleie av gårder; utleie av kontorer 
[eiendoms]; utleie av fast eiendom; 
eiendomsmeglingstjenester; eiendomsmegling; 
eiendomsforvaltningen; husleieinnkreving; pantelån; 
utarbeidelse av finansielle vilkår bruk av kontantkort og 
gavekort; 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; økonomisk 
styring av refusjonsutbetalinger for andre gjennom å gi 
rabatter for deltakende virksomheter gjennom bruk av 
et medlemskort; sparebanktjenester; tillitsforhold; 
valutahandel og vekslingstjenester; veksling av penger; 
verdipapirer og varehandelstjenester; clearing 
[økonomisk]; verdipapirmegling; børsnoteringer; 
aksjemeglingstjenester; aksje- og obligasjonsmegling; 
låne- og kreditt, og leasing- 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; finansielle rådgivingstjenester 
basert på bruk av finansiell informasjon og data 
[statistikk]; 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 planleggingstjenester; 
pensjonplanleggingstjenester; finansiering og 
finansieringstjenester; risikokapitaltjenester; tjenester 
for innsamling til veldedighet og sponsing; veldedig 
innsamlingen; finansiell sponsing; organisering av 
veldedige samlinger med det formål å skaffe finansielle 
midler; verdsettelsestjenester; antikk vurdering; 
kunstvurdering; tjenester for innsamling til veldedighet; 
taksering av trær på rot; økonomisk evaluering av ull; 
smykkevurderinger; numismatisk vurdering; 
Eiendomstakst; frimerkevurdering. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjons- og 
installasjonstjenester av maskiner og maskinverktøy, 
landbruksmaskiner, redskaper og utstyr, 
masseforflytting maskiner, anleggsmaskiner, verktøy 
og utstyr, olje- og gassutvinningsmaskiner, maskiner 
for gruvedrift, maskiner for hagearbeid og skogbruk, 
pumper, kompressorer og vifter; roboter, maskiner og 
maskinverktøy for behandling av materialer og for 
produksjon, Motorer andre enn for landkjøretøyer, 
Koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer), jordbruksredskaper, andre 
enn hånddrevne, rugemaskiner, fordelingsautomater, 
Håndverktøy, håndbetjente, knivsmedvarer, hugg- og 

stikkvåpen, barberhøvler, 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, 
bærbare datamaskiner, nettbrett, håndholdte 
elektroniske enheter, personlige digitale assistenter, 
digitale musikkspillere, mobiltelefoner, smarttelefoner, 
digitale kameraer og videokameraer, eBok-lesere, 
trådløse kommunikasjonsenheter, dataprogramvare, 
brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, 
odontologiske og veterinær apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer, Apparater for belysning, oppvarming, 
dampgenerering, matlaging, nedkjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøy, 
Utstyr for bevegelsesapparater på land, luft og vann, 
skytevåpen, varer i edle metaller eller belagt med dette 
i naturen av amuletter, skilt, perler, bokser, armbånd, 
byster, statuer, kjeder, Kjedepynt [smykker], 
slipsholdere, emaljerte smykker, mynter, 
mansjettknapper, øredobber, hatteornamenter, 
smykkerbokser, smykker, nøkkelringer, medaljonger, 
medaljer, halskjeder , ringer, klokkeremmer, kjedepynt, 
kunstverk, smykker, edelstener, klokker og 
kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, 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, slynge vesker, 
skinnbånd, kofferter, plagg poser for reise, huder og 
skinn, etuier av lær for hjelmer, tursekk, lueesker av 
lær, paraplydeksel, spaserstokker, håndvesker, vesker, 
reisevesker, clutch vesker, skuldervesker, 
hverdagsvesker, gymvesker, skolevesker, skipssekker, 
strandvesker, pengepung, lommebøker, kortholdere, 
bagasje, tasker, sportsvesker, , ryggsekker , ransler, 
kofferter, vesker for kosmetikk, håndkofferter, 
dokumentmapper, notemapper, etuier for nøkler, 
rammer for paraplyer eller parasoller, pengepung 
[lærvare], reise bager, reisekister, kasser av lær eller 
kartonglær, dyreskinn, huder, kofferter og reisevesker, 
pisker og seletøy, møbler, speil, bilderammer, 
paraplyer og parasoller, spaserstokker; 
byggevirksomhet, anleggsvirksomhet og 
rivingsvirksomhet, asfaltering; Mursteinslegging; 
byggeledelse; bygningsisolering; fuktighetskorrektur; 
isolering [bygging]; bygging av messeboder og -
butikker; byggevirksomhet; bygningsinformasjon; 
konsulentbistand ved byggingsarbeider; riving av 
bygninger; bygging av fabrikker; bygging av havner; 
legging av kabler; murmestervirksomhet; bygging av 
moloer; gipsarbeid; pussing; veidekking og brolegging; 
taktekkingstjenester; Sliping; undervannsbygging; 
installasjon og reparasjon av lagerdepoter; 
skipsbygging; utleie av verktøy, anlegg og utstyr for 
bygging og riving; utleie av bulldosere ; utleie av 
anleggsmaskiner ; utleie av kraner [anleggsmaskiner ]; 
utleie av lensepumper ; utleie av gravemaskiner; 
utvinning av naturressurser ; boring av brønner; boring 
av dype olje eller gass-brønner; gruvedrift ekstraksjon; 
steinbrudd tjenester; fremstilling av kunstig snø; 
rengjøring og reparasjon av dampkjeler; vedlikehold og 
reparasjon av brennere.; snekkertjenester; 
feiertjenester; installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; reparasjon og vedlikehold av film 
projektorer; installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; 
installasjon og reparasjon av ovner; montering av dører 
og vinduer; støydemping i elektriske apparater; 
Installasjon og reparasjon av vanningsanlegg; 
installasjon av kjøkkenutstyr; knivskjerping; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon, 
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vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og utstyr; 
maling eller reparasjon av skilt; innendørs og utendørs 
maling; tapetsering; parasollreparasjon; reparasjon av 
fotografiapparater; konstruksjon og vedlikehold av rør; 
reparasjon av pumper; kjeleflikking; gjenoppbygging av 
motorer som har blitt slitt eller delvis ødelagt; 
Gjenoppbygging av maskiner [helt eller delvis ødelagt]; 
Reparasjonsinformasjon; reparasjon av kraftledninger; 
restaurering av kunstarbeider; restaurering av 
musikkinstrumenter; klinking; rustbehandling; 
stillasoppsetning; gaterengjøring; vedlikehold av 
svømmebasseng; tuning av musikkinstrumenter; 
paraply reparasjon; undervannsreparasjon; 
fernissering; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
alarmer, låser og safer; installasjon og reparasjon av 
innbruddsalarm; installasjon og reparasjon av 
brannalarmer; reparasjon av sikkerhetslåser; 
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsskap; 
Vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsrom; 
reparasjon av klokker og ur; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare og 
telekommunikasjonsapparater; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskinvare; installasjon og 
reparasjon av telefoner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av varme, ventilasjon og klimaanlegg 
(HVAC);installasjon og reparasjon av klimaanlegg; 
installasjon og reparasjon av oppvarmingsutstyr; påfyll 
av blekk og etterfylling av tonerkassetter; vedlikehold 
og reparasjon av dekk; regummiering av dekk; 
vulkanisering; vedlikehold og reparasjon av bygninger; 
rengjøring av bygninger[interiør]; rengjøring av 
bygninger [utvendig overflate]; utleie av utstyr og 
maskiner til vasking og rengjøring; utleie av 
rensemaskiner; utleie av vaskemaskiner; utleie av 
gatefeiemaskiner; service, reparasjon, vedlikehold og 
bensinfylling av kjøretøy; vedlikehold og reparasjon av 
fly; anti-rust behandling for kjøretøy; vedlikehold og 
reparasjon av motorvogner; avbalansering av dekk; 
smøring av kjøretøy; vask av kjøretøy; polering av 
kjøretøy; Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; vedlikehold av kjøretøyer; rengjøring av 
kjøretøyer; reparasjonstjenester ved kjøretøyuhell; 
lading av kjøretøybatterier; innglassing, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av glass, vinduer og 
persienner; vindusrengjøring; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av VVS; rørleggerarbeid ; vedlikehold og 
reparasjon av møbler; vedlikehold av møbler; 
restaurering av Møbler; polstring av møbler; reparasjon 
av møbeltrekk; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av heiser og kraner; rengjøring og pleie av stoff, tekstil, 
lær, pels og varer laget av disse; rensing av klær; 
reparasjon av klær; bleievasking; renseri; rensing og 
reparasjon av pelsverk; vaskeri; Vedlikehold, rengjøring 
og reparasjon av lær; stryking av tøy; pressing av klær; 
fornyelse av klær; skomakerverksteder; vasking av tøy; 
tøyvasking; utryddelse, desinfeksjon og 
skadedyrbekjempelse ; desinfisering; rotteutrydding; 
skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket. 

  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; 
personsøkertjenesten [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; utlevering av 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; lagertenester; 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 40   Bearbeiding av materialer; avløpsvannbehandling; 
anti-møll behandling; behandling av metaller; 
behandling av papir; avfallsbehandling; behandling av 
luft; vannbehandling; elektrokjemisk behandling; 
blåsebehandling; Jordbehandlingstjenester 
[miljøforebyggende tjenester ]; behandling av 
oljeutslipp; behandling av ull; behandling av stoff; 
behandling av pels; behandling av kjemisk avfall; 
behandling av farlige gasser; behandling av farlige 
materialer; behandling [gjenvinning] av kjemikalier; 
behandling av giftig materiale; behandling av 
industriavfall; gjenvinning og behandling av avfall; 
behandling av mat og drikke; behandling og 
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gjenvinning av emballasje; behandling av tekstiler, 
skinn og pels; egendefinerte produksjons- og 
monteringstjenester; kjelesmedarbeid; kanting av stoff; 
tilskjæring av stoff; omsying av klær; pelssøm; 
skreddervirksomhet; materialbehandling etter bestilling 
fra andre; Tannteknikertjenester; kjolesøm; 
broderiverksted; innramming av kunstgjenstander; 
glassblåsing; nøkkelfiling; utleie av strikkemaskiner; 
utstopping av dyr; produksjon av elektrisk kraft; utleie 
av varmtvannsbeholdere; utleie av generatorer; 
behandling og omforming av materialer; sliping; 
smedarbeider; polering ved slipning; cadmium-
belegging; forkromming; nedfrysingstjenester; 
tilintetgjørelse av farlig avfall; belegging ved 
elektrolyse; gravering; mølletjenester; galvanisering; 
forgylling; gullforgylling; nedsliping; valsing; oppmerking 
ved laser; magnetisering; metallbelegging; Behandling 
av metaller; herding av metall; metallstøping; 
fresearbeid; fornikling; polering av optisk glass; 
appretering av papir; behandling av papir; høvling; 
keramikkarbeid; petroleumsbehandling; 
raffinerivirksomhet; salmakerarbeid; 
sandblåsingstjenester; sagbruk; forsølving; lodding; 
skuring; hugging og saging av tømmer; fortinning; 
materialbehandlingsinformasjon; vulkanisering 
[materialbehandling]; renning [for veving]; 
sveisetjenester; Fargebehandling av vinduer ved 
overflatebehandling; tømmerarbeid; behandling av ull; 
metallbelegging; pulverlakkering; overflatebehandling 
av optiske linser; behandling av tekstil, skinn og pels; 
appretering av tekstiler; impregnering av tøy; 
brannimpregnering av tøy; farging av stoffer; krymping 
av stoffer; antikrøllbehandling av tøy; farging; 
tøybleking; valking av stoffer; buntmakerarbeider; 
møllbehandling av pelser; glansing av pelser; flekking 
av pelser; farging av pelser; farging av lær; lærarbeid; 
permanent pressing av stoff; vattering av stoffer; 
skotøyfarging; skinnhandelvirksomhet; garving; farging 
av tekstiler; tekstilbehandling; møllbehandling av 
tekstiler; gjenvinning og behandling av avfall; 
destruksjon av avfall og søppel; forbrenning av avfall 
og søppel; resirkulering av avfall og søppel, sortering 
av avfall og resirkulerbart materiale [transformasjon]; 
oppsirkulering (avfallsresirkulering).; avfallsbehandling 
[transformasjon]; trykking og fotografisk og 
kinematografisk utvikling; bokbinding; 
fargesepareringstjenester; litografisk trykking; 
offsettrykking; mønstertrykking; fotosettingstjenester 
[trykk]; fremkalling av fotografier og film; kopiering av 
filmer og fotografier; fotogravyrtjenester; trykking; 
bearbeidelse av kinematografiske filmer; silketrykking; 
duplisering av lyd- og videoopptak; kondisjonering og 
rensing av luft og vann; Luftrensning; deodorisering av 
luft; forfriskning av luft; leie av 
luftkonisjoneringsapparater; leie av 
oppvarmingsapparater; vannbehandling; slakting; 
slakterivirksomhet; behandling av mat og drikke; røking 
av matvarer; konservering av næringsmidler og drikker; 
nedfrysing av mat; fruktpressing; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med behandling av materialer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skredderhåndverk; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med kjolesying; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utstopping av dyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
trebearbeiding; tilveiebringelse av informasjon om 
broderi; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
fotogravyrtjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med trykketjenester; tilveiebringelse av 
informasjon og konsultasjon relatert til 
bokbindingstjenester; informasjon og rådgivning knyttet 
til keramisk behandling; tilveiebringelse av informasjon 
og konsultasjon knyttet til vannbehandling; formidling 
av informasjon og rådgivning knyttet til kjemisk 
prosessindustri; tilveiebringelse av informasjon og 
rådgivning knyttet til fotoutskriftstjenester ; 
tilveiebringelse av informasjon og rådgivning knyttet til 
fotografisk filmutvikling; fremskaffelse av informasjon  
og konsultasjon i forbindelse med overflatebehandling 

av papir; fremskaffelse av informasjon og konsultasjon i 
forbindelse med behandling av papir; fremskaffelse av 
informasjon  og konsultasjon relatert til behandlingen 
av plastikk; fremskaffelse av informasjon  og 
konsultasjon knyttet til resirkulering av avfall; 
fremskaffelse av informasjon  og konsultasjon om 
behandling av gummi. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; publiserings- og reportasjetjenester; 
kalligrafi tjenester; elektronisk desktop publishing; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål ; nyheter 
journalister tjenester; on-line publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter; gi on-line elektroniske 
publikasjoner, ikke nedlastbare; publisering av tekster, 
andre enn reklametekster; utgivelse av bøker; 
tekstskriving, annet enn for reklameformål ; skriving av 
tekster; Organisering av konferanser, utstillinger og 
konkurranser; arrangering og gjennomføring av 
konferanser; arrangering og gjennomføring av 
kongresser; gi museumstjenester [presentasjonen, 
utstillinger]; Elektronisk setting [for trykking]; 
layouttjenester, andre enn for reklameformål; 
nyhetreportasjetjenester; publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter on-line; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; utgivelse 
av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av 
bøker; tekstforfattervirksomhet; skriving av tekster 
[andre enn for reklameformål]; Organisering av 
konferanser, utstillinger og konkurranser; organisering 
og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
kongresser; museumsdrift [fremvisning, utstilling]; 
organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller undervisnings formål; motevisninger som 
underholdning; organisering og ledelse av seminarer; 
organisering og ledelse av symposium; 
pengespillvirksomhet; kasino [spille] virksomhet; 
gambling tjenester; organisering av lotterier; lyd- og 
videoproduksjon og fotografering; Utleie av 
kinematografiske apparater; dubbetjenester; 
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; mikrofilming; 
produksjon av musikk; utleie av radioer og 
fjernsynsapparater; innspillingsstudioer; utleie av 
videokassetter , DVDer og Blu Ray-opptakere; utleie av 
videokameraer; utleie av videokameraer ; videobånd 
redigering; videoopptak; sport og fitness tjenester; 
coaching [trening]; gjennomføring av treningstimer; drift 
av golfanlegg ; helseklubbvirksomhet [helse og 
mosjon]; organisering av idrettskonkurranser; personlig 
trener [mosjon og trim]; utleie av dykkerutstyr; 
treningsleirtjenester; drift av sportsinstallasjoner; utleie 
av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; utleie av 
idrettsplasser og stadioner; utleie av stadionfasiliteter; 
utleie av tennisbaner; tidtagingstjenester ved 
sportsbegivenheter; bibliotektjenester; utlån av bøker; 
bokbussvirksomhet; tjenester innen utdanning og 
undervisning; Akademier [utdanning]; dressur av dyr; 
kostskoler; organisering og ledelse av kollokvium; 
korrespondansekurs; informasjon vedrørende 
utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; 
gymnastikkundervisning; arrangering og ledelse av 
personlige utdanningsforum; modelltjenester for 
kunstnere; førskoler; fremskaffelse av online video, ikke 
nedlastbare; kroppsøving; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; religionsundervisning; 
opplæringstjenester, undervisningstjenester og 
instruksjonstjenester; Yrkesveiledning; 
attføringstjenester; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; tolke- og oversettelsestjenester; 
tolketjenester; døvetolking; oversettelsesvirksomhet; 
informasjon og konsultasjon relatert til de ovennevnte 
tjenester i klasse 40 

  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 
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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]; 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; 
vitenskaplige 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 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; Utleie av værelser; reservering av 
midlertidig innkvartering; utleie av telt; utleie av 
transportable bygninger; drift av hoteller, herberger og 
pensjonater, ferie og turist overnatting; Formidling av 
midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; pensjonater; 
pensjonatreservering; drift av campingplasser; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; hoteller; 
hotellreservering; moteller; feriehus; barnehager, 
daghjem og alders- og sykehjem; eldreboliger; event 
fasiliteter og midlertidige kontor og møtelokaler; Utleie 
av møterom; dyrepensjonater; utleie av møbler, 
sengetøy og bordbrikker ; utleie av stoler, bord, duker, 
glass; utleie av belysningsapparater; levering av mat og 
drikke; bar tjenester; kafetjenester; kafeteriatjenester; 
kantinetjenester; utleie av kokeapparater; utleie av 

drikkevanndispensere; matskulpturering; 
restauranttjenester; selvbetjeningsrestauranttjenester; 
snack-bar tjenester; catering; mat og drikke catering; 
informasjon og konsultasjon i forbindelse med de 
ovennevnte tjenester i klasse 43.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; 
landbrukstjenester, fiskeoppdrettstjenester, hagebruk- 
og skogbrukstjenester; Luft- eller overflatespredning av 
kunstgjødsel og andre kjemikalier for jordbruk; 
fiskeoppdrettstjenester; utleie av landbruksmateriell; 
trebeplantning; trebeskjæring; treplanting i forbindelse 
med gjenkjøp av karbonkvoter; skadedyrutryddelse for 
landbruk, hagebruk og skogbruk; oppdrett (dyr); 
husdyravl; oppdrett (avlinger); hagebruk, hagearbeid og 
landskapsplanlegging; blomsterarrangering; 
hagearkitekter; hagestell; plenvedlikehold; 
planteskoletjenester; ugressbekjempelse; 
landskapsdesign; blomsterdesign; kransebinding; 
dyrehelsetjenester; veterinærtjenester; dyrestell 
[klipping, strigling]; stell av kjæledyr; helsetjenester for 
mennesker; aromaterapitjenester; kiropraktortjenester; 
Rekonvalesenthjem; helsetjeneste; helsebringende 
kurbadtjenester; helsesenter; helsekonsultasjoner; 
hospice; massasje; jordmortjenester; sykehjem; 
rehabiliteringstjenester; fysioterapitjenester; 
rehabilitering av stoffmisbrukere; pleiehjemstjenester; 
sanatorier; Logopedtjenester; terapitjenester; 
medisinske tjenester; alternativ medisintjenester; 
kunstig inseminering; blodbanktjenester; 
prøverørsbefruktning; hårimplantasjon; hospitaler; 
poliklinikktjenester; legebehandling; utleie av medisinsk 
utstyr; medisinsk rådgivning for handikappede; 
sykepleiertjenester; palliativ pleie; plastisk kirurgi; 
medisintjenester over telenett; tannlegebehandling; 
tannpleie; Tannreguleringstjenester; farmasøytiske 
tjenester; farmasøyttjenester i form av tillaging av 
medikamenter; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; 
optikervirksomhet; psykiske helsetjenester; 
psykologtjenester; hygienisk pleie og skjønnhetspleie 
for mennesker; skjønnhetssalonger; hårfjerning med 
voks; frisørsalonger; manikyrtjenester; offentlige bad, 
for hygieniske formål; utleie av sanitæranlegg; 
badstutjenester; solariumstjenester; tyrkiske bad; 
skjønnhetspleietjenester; kroppskunst; kroppspiercing; 
tatovering; informasjon og konsultasjon i forbindelse 
med de ovennevnte tjenester i klasse 44. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; 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; Bodyguardtjenester; granskingtjenester 
av privatpersoner; utleie av safer; konsulenttjenester 
innen sikkerhet; sporing av stjålet eiendom; personlige 
og sosiale tjenester; 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; 
Horoskopavstøpning; åndelig konsulentvirksomhet; 
utleie av klær; kjoleutleie; detektivtjenester; 
detektivbyråtjenester; etterforskning av forsvunne 
personer; datingtjenester; ekteskapsbyråtjenester; 
begravelsestjenester; krematoriet tjenester; 
balsameringstjenester; gjennomføring av begravelser 
seremonier; begravelsesbyråer; religiøsetjenester; 
organisering av religiøse møter; juridiske tjenester; 
alternative tvisteløsningstjenester; voldgiftstjenester; 
forvaltning av opphavsrettigheter; rådgivning for 
immatriell eiendomsrett; juridisk forskning; juridiske 
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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: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293649 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201708580 
(220) Inndato: 2017.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Asian Enterprises AS, Møllergata 8, 0179 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

restauranttjenester; cateringtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293650 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201610596 
(220) Inndato: 2016.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intervias Group Limited, Euro House. The Beehive 
Trading Park, Haslingden Road, GB-BB12EE 
BLACKBURN, LANCASHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bistand ved forretningsdrift; forretningsrådgivning; 
forvaltning og råd med hensyn til franchising; drift av 
bensinstasjoner [for andre]; formidling av reklame; 
utleie av reklamemateriell og reklameplass; 
salgsfremmendetjenester (for andre); organisering og 
ledelse av virksomheten for å oppnå kundelojalitet; 
lojalitetsprogrammer og lojalitetskorttjenester; å bringe 
sammen, til fordel for andre,  et utvalg av varer (unntatt 
transport av slike varer), nemlig bil- og kjøretøytilbehør, 
sigaretter, tobakk, mat og drikkevarer, trykksaker, 
skrivesaker, aviser, magasiner, apotekvarer, hygieniske 
preparater og parfyme, husholdningsrengjøringsmidler, 
lyd og video-produkter, blomster, klær, sko, hodeplagg, 
telefonkort og lotterispill slik at kundene  enkelt kan se 
og kjøpe disse varene; engroshandel og detaljhandel 

av flytende petroleumsgass; engroshandel og 
detaljhandel av flasker (beholdere av metall) som 
inneholder flytende petroleumsgass (spesielt butan, 
propan og LPG-drivstoff); å bringe sammen til fordel for 
andre, en rekke offentlige telefontjenester, 
faksmaskintjenester, automatiske 
bankautomattjenester, postkasse og levering over 
natten "slipp boks-tjenester" slik at kundene enkelt kan 
se og gjøre bruk av slike tjenester; virksomhetsmekling 
i kjøp og salg av industrielle oljer og fett, smøremidler, 
oljer, drivstoff (inkludert bensin), mat og drikke; 
administrative tjenester; databehandlingstjenester; 
databasebehandlingstjenester; 
dataprosesseringstjenester; datastyrte 
databehandlingstjenester. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; tjenester knyttet til kreditt- og 
debetkort; tjenester innen spareplaner; 
investeringstjenester; investeringer i fast eiendom; 
forvaltning av investeringene. 

  Klasse 37   Bensinstasjoner (bensinstasjoner); 
bensinstasjontjenester for biler (bensinstasjoner og 
vedlikehold); vedlikehold, vask og reparasjon av 
kjøretøy og deler; motorkjøretøy oljeskift; smøring, 
smøring og tuning av motorer; motorkjøretøyrengjøring 
og polering; motorkjøretøyvask; anti-rust behandling for 
motorkjøretøy; lakking av motorkjøretøyer; 
dekkmontering og punkteringsreparasjoner; 
dekkoppblåsing, reparasjon og montering av dekk; 
reparasjon av kjøretøy; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av maskiner for å fylle gass i gassflasker, 
inkludert gassfyllingsstasjoner; konstruksjon, 
installasjon, renovering, reparasjon og vedlikehold av 
gassinstallasjoner; vedlikehold, rengjøring og 
reparasjon av gassbeholdere og flasker; anti-rust 
behandling for gassbeholdere, flasker og installasjoner.

  Klasse 43   Utdeling av mat og drikke; restauranttjenester; 
kafeteriatjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293651 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201610597 
(220) Inndato: 2016.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intervias Group Limited, Euro House. The Beehive 
Trading Park, Haslingden Road, GB-BB12EE 
BLACKBURN, LANCASHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bistand ved forretningsdrift; forretningsrådgivning; 
forvaltning og råd med hensyn til franchising; drift av 
bensinstasjoner [for andre]; formidling av reklame; 
utleie av reklamemateriell og reklameplass; 
salgsfremmendetjenester (for andre); organisering og 
ledelse av virksomheten for å oppnå kundelojalitet; 
lojalitetsprogrammer og lojalitetskorttjenester; å bringe 
sammen, til fordel for andre,  et utvalg av varer (unntatt 
transport av slike varer), nemlig bil- og kjøretøytilbehør, 
sigaretter, tobakk, mat og drikkevarer, trykksaker, 
skrivesaker, aviser, magasiner, apotekvarer, hygieniske 
preparater og parfyme, husholdningsrengjøringsmidler, 
lyd og video-produkter, blomster, klær, sko, hodeplagg, 
telefonkort og lotterispill slik at kundene  enkelt kan se 
og kjøpe disse varene; engroshandel og detaljhandel 
av flytende petroleumsgass; engroshandel og 
detaljhandel av flasker (beholdere av metall) som 
inneholder flytende petroleumsgass (spesielt butan, 
propan og LPG-drivstoff); å bringe sammen til fordel for 
andre, en rekke offentlige telefontjenester, 
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faksmaskintjenester, automatiske 
bankautomattjenester, postkasse og levering over 
natten "slipp boks-tjenester" slik at kundene enkelt kan 
se og gjøre bruk av slike tjenester; virksomhetsmekling 
i kjøp og salg av industrielle oljer og fett, smøremidler, 
oljer, drivstoff (inkludert bensin), mat og drikke; 
administrative tjenester; databehandlingstjenester; 
databasebehandlingstjenester; 
dataprosesseringstjenester; datastyrte 
databehandlingstjenester. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; tjenester knyttet til kreditt- og 
debetkort; tjenester innen spareplaner; 
investeringstjenester; investeringer i fast eiendom; 
forvaltning av investeringene. 

  Klasse 37   Bensinstasjoner (bensinstasjoner); 
bensinstasjontjenester for biler (bensinstasjoner og 
vedlikehold); vedlikehold, vask og reparasjon av 
kjøretøy og deler; motorkjøretøy oljeskift; smøring, 
smøring og tuning av motorer; motorkjøretøyrengjøring 
og polering; motorkjøretøyvask; anti-rust behandling for 
motorkjøretøy; lakking av motorkjøretøyer; 
dekkmontering og punkteringsreparasjoner; 
dekkoppblåsing, reparasjon og montering av dekk; 
reparasjon av kjøretøy; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av maskiner for å fylle gass i gassflasker, 
inkludert gassfyllingsstasjoner; konstruksjon, 
installasjon, renovering, reparasjon og vedlikehold av 
gassinstallasjoner; vedlikehold, rengjøring og 
reparasjon av gassbeholdere og flasker; anti-rust 
behandling for gassbeholdere, flasker og installasjoner.

  Klasse 43   Utdeling av mat og drikke; restauranttjenester; 
kafeteriatjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293652 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201703358 
(220) Inndato: 2017.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PRIDOK AS, Forskningsparken Raveien 205, 3184 
BORRE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for å opprette søkbare databaser. 
  Klasse 38   Tilgang til nettbaserte databaser. 
  Klasse 42   Skytjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293653 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201510584 
(220) Inndato: 2015.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OK A.M.B.A., Åhave Parkvej 11, DK-8260 VIBY J, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 
0115 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Additiver, ikke kjemiske, til motorbrennstoff, alkohol 

[brennstoff], amerikansk olje til tekniske formål, 
antisklipreparater til drivreimer, benzen, bensin, 
briketter av tre, briketter [brensel], ved, brenseloljer, 
brennstoff, brennstoff til belysning, alkoholbasert 
brennstoff, dieselolje, fast gass, fast gass [brennstoff], 
gass [brennstoff], gass til belysning, gassblandinger til 
forbrenningsmotorer, gassolje, generatorgass 
[magergass], grafittsmøremidler, jordolje, [rå eller 
raffinert], koks, kull, kull briketter, kullstøv [brensel] 
metylsprit, mineralsk brennstoff, motorbensin, 
motorbrennstoff, additiver, ikke kjemiske, motorolje, olje 
til konservering av murverk, oljegass, oljer til industriell 
bruk, opptenningsbrensel, petroleum, rapsolje til 
industrielle formål, rensebensin, ricinusolje til tekniske 
formål, skjæreoljer, smørefett, smøremidler, smøreoljer, 
trebriketter, trekull [brensel], torv [brensel] torvblokker, 
[brensel], torvbriketter [brensel]; el; naturgass; 
trepellets. 

  Klasse 11   Brennere, brennstoffsparere, sentralvarmeanlegg, 
defrostere til kjøretøy, ekspensjonsbeholdere til 
sentralvarmeinstallasjoner, gassbrennere, 
gassfiltreringsapparater, gassgeneratorer 
[installasjoner], gasskjeler, kjeler [ikke deler av 
maskiner], oljebrennere, oljerensingsapparater, ovner 
til oppvarming, påfyllingsapparater til ovner og 
ildsteder, regulerings- og sikkerhetstilbehør til gassrør, 
reguleringstilbehør til vann og gassinstallasjoner og -
ledninger, sikkerhetstilbehør til vann- og 
gassinstallasjoner og -rør, varmeapparater til 
oppvarming med fast, flytende og gassbasert brensel; 
varmepumper.  

  Klasse 35   Engroshandel og detaljhandel med varer via fysiske 
butikker, bensinstasjoner og via et globalt datanettverk 
(online), især med varer til bruk i olje- og 
energisektoren, herunder salg av kjemiske additiver til 
motorbrennstoff, additiver til motorbrennstoffer, anti-
kokepreparater til motorkjølevæsker, beskyttende 
gasser til bruk ved sveising, bremsevæsker, hydrogen, 
hydrogenperoksid, brennstoff til atomreaktorer, 
brennstoffbesparende preparater, fast gass til 
industrielle formål, faste gasser til industrielle formål, 
fremdrivningsgasser til aerosoler, gassrensende 
preparater, hydrauliske væsker, kjemikalier til 
avkoksning av motorer, kjemikalier til oljeseparasjon, 
kjemiske tilsetningsmidler til motorbrennstoffer 
[additiver], kjølevæsker, kjølevæsker til 
kjøretøymotorer, mastiks til dekk og pneumatiske dekk 
til kjøretøy, mastiks til pneumatiske dekk, metan 
methylbenzen, oljenedbrytende preparater, garveoljer, 
oljerensende kjemikalier, preparater til dekkreparasjon, 
preparater til rensing av gass, rensende additiver til 
bensin, rensende additiver til motorbensin, rensende 
additiver til petroleum, rensemidler til bruk i 
fabrikasjonsprosesser, servostyringsvæske, syntetiske 
materialer til absorbering av oljer, syntetiske materialer 
til oljeabsorbering, transmisjonsvæske, væsker til 
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hydrauliske kretsløp, væsker til hydrauliske systemer, 
metallbeskyttende preparater, midler til 
understellsbehandling av kjøretøychassiser, olje til 
konservering av tre, rustbeskyttende fett, 
rustbeskyttende oljer, rustbeskyttende preparater, 
beskyttelsesmidler for understellrust, bilpleiemidler, 
herunder sjampo, voks og rensemidler, additiver, ikke 
kjemiske, til motorbrennstoff, alkohol [brennstoff], 
amerikansk olje til tekniske formål, antisklipreparater til 
drivreimer, benzen, bensin, briketter av tre, briketter 
[brensel], ved, vedoljer, brennstoff, brennstoff til 
belysning, alkoholbasert brennstoff , dieselolje, fast 
gass, fast gass [brennstoff] gass [brennstoff], gass til 
belysning, gassblandinger til forbrenningsmotorer, 
gassolje, generatorgass [magergass], 
grafittsmøremidler, jordolje [rå eller raffinert], koks, kull, 
kullbriketter, kullstøv [brensel], metylsprit, mineralsk 
brennstoff, motorbensin, motorbrennstoff, additiver, 
ikke kjemiske, motorolje, olje til konservering av 
murverk, oljegass, oljer til industriell bruk, 
opptenningsved, petroleum, rapsolje til industrielle 
formål, rensebensin, ricinusolje til tekniske formål, 
skjæreoljer, smørefett, smøremidler, smøreoljer, 
trebriketter, trekull [brensel], torv [brensel], torvblokker 
[brensel], torvbriketter, el, naturgass, trepellets, 
solceller, programvareapplikasjoner til mobiltelefoner, 
varmepumper, brennere, brennstoffsparere, 
sentralvarmeanlegg, defrostere til kjøretøy, 
ekspansjonsbeholdere til sentralvarmeinstallasjoner, 
gassbrennere, gassfiltreringsapparater, 
gassgeneratorer [installasjoner], gasskjeler, kjeler [ikke 
deler av maskiner], oljebrennere, 
oljerensningsapparater, ovner til oppvarming, 
påfyllingsapparater til ovner og ildsteder, regulerings- 
og sikkerhetstilbehør til gassrør, reguleringstilbehør til 
vann og gassinstallasjoner og -ledninger, 
sikkerhetstilbehør til vann- og gassinstallasjoner og -
rør, varmeapparater til oppvarming med fast, flytende 
eller gassbasert brensel, blendingshindrende 
innretninger til transportmidler, hjulkapsler, 
søleskjermer, setetrekk til transportmidler, 
seteovertrekk til transportmidler, ventiler til dekk til 
transportmidler, vindusviskere; engroshandel og 
detaljhandel med dagligvarer og matvarer. 

  Klasse 37   Bilvask, gjenoppbygging av slitte eller delvis ødelagte 
motorer, installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsanlegg, polering av transportmidler, 
rengjøring av transportmidler, reparasjon av 
transportmidler, reparasjon og installasjon av 
oppvarmingsanlegg, reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøy, rustbeskyttelsesbehandling, 
rustbeskyttelsesbehandling av transportmidler, 
servicestasjoner til kjøretøy, smøring av 
transportmidler, vask, vask av transportmidler, vask av 
motorkjøretøy, vedlikehold av kjøretøy, vedlikehold og 
reparasjon av motorkjøretøy; servicestasjoner 
(bensinstasjoner). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293654 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201510585 
(220) Inndato: 2015.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OK A.M.B.A., Åhave Parkvej 11, DK-8260 VIBY J, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 

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

  Klasse 4   Additiver, ikke kjemiske, til motorbrennstoff, alkohol 

[brennstoff], amerikansk olje til tekniske formål, 
antisklipreparater til drivreimer, benzen, bensin, 
briketter av tre, briketter [brensel], ved, brenseloljer, 
brennstoff, brennstoff til belysning, alkoholbasert 
brennstoff, dieselolje, fast gass, fast gass [brennstoff], 
gass [brennstoff], gass til belysning, gassblandinger til 
forbrenningsmotorer, gassolje, generatorgass 
[magergass], grafittsmøremidler, jordolje, [rå eller 
raffinert], koks, kull, kull briketter, kullstøv [brensel] 
metylsprit, mineralsk brennstoff, motorbensin, 
motorbrennstoff, additiver, ikke kjemiske, motorolje, olje 
til konservering av murverk, oljegass, oljer til industriell 
bruk, opptenningsbrensel, petroleum, rapsolje til 
industrielle formål, rensebensin, ricinusolje til tekniske 
formål, skjæreoljer, smørefett, smøremidler, smøreoljer, 
trebriketter, trekull [brensel], torv [brensel] torvblokker, 
[brensel], torvbriketter [brensel]; el; naturgass; 
trepellets. 

  Klasse 11   Brennere, brennstoffsparere, sentralvarmeanlegg, 
defrostere til kjøretøy, ekspensjonsbeholdere til 
sentralvarmeinstallasjoner, gassbrennere, 
gassfiltreringsapparater, gassgeneratorer 
[installasjoner], gasskjeler, kjeler [ikke deler av 
maskiner], oljebrennere, oljerensingsapparater, ovner 
til oppvarming, påfyllingsapparater til ovner og 
ildsteder, regulerings- og sikkerhetstilbehør til gassrør, 
reguleringstilbehør til vann og gassinstallasjoner og -
ledninger, sikkerhetstilbehør til vann- og 
gassinstallasjoner og -rør, varmeapparater til 
oppvarming med fast, flytende og gassbasert brensel; 
varmepumper. 

  Klasse 35   Engroshandel og detaljhandel med varer via fysiske 
butikker, bensinstasjoner og via et globalt datanettverk 
(online), især med varer til bruk i olje- og 
energisektoren, herunder salg av kjemiske additiver til 
motorbrennstoff, additiver til motorbrennstoffer, anti-
kokepreparater til motorkjølevæsker, beskyttende 
gasser til bruk ved sveising, bremsevæsker, hydrogen, 
hydrogenperoksid, brennstoff til atomreaktorer, 
brennstoffbesparende preparater, fast gass til 
industrielle formål, faste gasser til industrielle formål, 
fremdrivningsgasser til aerosoler, gassrensende 
preparater, hydrauliske væsker, kjemikalier til 
avkoksning av motorer, kjemikalier til oljeseparasjon, 
kjemiske tilsetningsmidler til motorbrennstoffer 
[additiver], kjølevæsker, kjølevæsker til 
kjøretøymotorer, mastiks til dekk og pneumatiske dekk 
til kjøretøy, mastiks til pneumatiske dekk, metan 
methylbenzen, oljenedbrytende preparater, garveoljer, 
oljerensende kjemikalier, preparater til dekkreparasjon, 
preparater til rensing av gass, rensende additiver til 
bensin, rensende additiver til motorbensin, rensende 
additiver til petroleum, rensemidler til bruk i 
fabrikasjonsprosesser, servostyringsvæske, syntetiske 
materialer til absorbering av oljer, syntetiske materialer 
til oljeabsorbering, transmisjonsvæske, væsker til 
hydrauliske kretsløp, væsker til hydrauliske systemer, 
metallbeskyttende preparater, midler til 
understellsbehandling av kjøretøychassiser, olje til 
konservering av tre, rustbeskyttende fett, 
rustbeskyttende oljer, rustbeskyttende preparater, 
beskyttelsesmidler for understellrust, bilpleiemidler, 
herunder sjampo, voks og rensemidler, additiver, ikke 
kjemiske, til motorbrennstoff, alkohol [brennstoff], 
amerikansk olje til tekniske formål, antisklipreparater til 
drivreimer, benzen, bensin, briketter av tre, briketter 
[brensel], ved, vedoljer, brennstoff, brennstoff til 
belysning, alkoholbasert brennstoff , dieselolje, fast 
gass, fast gass [brennstoff] gass [brennstoff], gass til 
belysning, gassblandinger til forbrenningsmotorer, 
gassolje, generatorgass [magergass], 
grafittsmøremidler, jordolje [rå eller raffinert], koks, kull, 
kullbriketter, kullstøv [brensel], metylsprit, mineralsk 
brennstoff, motorbensin, motorbrennstoff, additiver, 
ikke kjemiske, motorolje, olje til konservering av 
murverk, oljegass, oljer til industriell bruk, 
opptenningsved, petroleum, rapsolje til industrielle 
formål, rensebensin, ricinusolje til tekniske formål, 
skjæreoljer, smørefett, smøremidler, smøreoljer, 
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trebriketter, trekull [brensel], torv [brensel], torvblokker 
[brensel], torvbriketter, el, naturgass, trepellets, 
solceller, programvareapplikasjoner til mobiltelefoner, 
varmepumper, brennere, brennstoffsparere, 
sentralvarmeanlegg, defrostere til kjøretøy, 
ekspansjonsbeholdere til sentralvarmeinstallasjoner, 
gassbrennere, gassfiltreringsapparater, 
gassgeneratorer [installasjoner], gasskjeler, kjeler [ikke 
deler av maskiner], oljebrennere, 
oljerensningsapparater, ovner til oppvarming, 
påfyllingsapparater til ovner og ildsteder, regulerings- 
og sikkerhetstilbehør til gassrør, reguleringstilbehør til 
vann og gassinstallasjoner og -ledninger, 
sikkerhetstilbehør til vann- og gassinstallasjoner og -
rør, varmeapparater til oppvarming med fast, flytende 
eller gassbasert brensel, blendingshindrende 
innretninger til transportmidler, hjulkapsler, 
søleskjermer, setetrekk til transportmidler, 
seteovertrekk til transportmidler, ventiler til dekk til 
transportmidler, vindusviskere; engroshandel og 
detaljhandel med dagligvarer og matvarer. 

  Klasse 37   Bilvask, gjenoppbygging av slitte eller delvis ødelagte 
motorer, installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsanlegg, polering av transportmidler, 
rengjøring av transportmidler, reparasjon av 
transportmidler, reparasjon og installasjon av 
oppvarmingsanlegg, reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøy, rustbeskyttelsesbehandling, 
rustbeskyttelsesbehandling av transportmidler, 
servicestasjoner til kjøretøy, smøring av 
transportmidler, vask, vask av transportmidler, vask av 
motorkjøretøy, vedlikehold av kjøretøy, vedlikehold og 
reparasjon av motorkjøretøy; servicestasjoner 
(bensinstasjoner). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293655 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201703019 
(220) Inndato: 2017.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUDIOGRAFEN AS, Orkedalsveien 79, 7300 

ORKANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Lyddempende ørepropper. 
  Klasse 44   Avstøp og tilpasninger av lyddempende ørepropper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293656 
(151) Reg.dato.: 2017.08.25 
(210) Søknadsnr.: 201702994 
(220) Inndato: 2017.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-

NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293657 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(210) Søknadsnr.: 201703289 
(220) Inndato: 2017.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIONER FONDS AS, Parkveien 33, 0258 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Analyse og seleksjon av aksje og rentefond; 
markedsanalyser; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; 
regnskapskontroll; økonomisk planlegging; økonomiske 
beregninger. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
regnskapstjenester; forretninger og rådgivning i 
forbindelse med fast eiendom; 
finansrådgivningstjenester i forbindelse med 
verdipapirer, aksjefond, derivater og andre 
finansprodukter; forvaltning av aksjefond; 
investeringstjenester i forbindelse med aksjefond; 
finansielle tjenester relatert til investering av 
verdipapirer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293658 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(210) Søknadsnr.: 201703594 
(220) Inndato: 2017.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AMBERLY COSMETICS AS, Kvitsøygata 19, 4014 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKAT HÅKON TRANBERG, Lars Hertervigs gate 
5, 4005 STAVANGER, Norge 

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

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); geleer etter soling 
[kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkrem etter soling 
[kosmetikk]; oljer etter soling [kosmetikk]; kropps- og 
skjønnhetspleiende kosmetikk; rensekluter impregnert 
med kosmetikk; rensekremer [kosmetikk]; eau de 
cologne, parfymer og kosmetikk; kosmetikk- og 
skjønnhetspreparater; kosmetikk og kosmetiske 
preparater; kosmetikk og sminke; kosmetikk og 
preparater for personlig pleie; kosmetikk og 
toalettartikler; kosmetikk for personlig bruk; kosmetikk 
for bruk på huden; kosmetikk i form av hudkremer; 
kosmetikk i form av fuktighetsgivende kremer, 
hudkremer og emulsjoner; dekorativ kosmetikk; 
øyesminkefjernere; ansiktssminke; dekorbelegg for 
fingernegler [kosmetikk]; sminkebaser i form av pasta; 
sminke for pudderdåser; sminke for ansikt og kropp; 
sminkeblyanter; sminkepreparater for ansikt og kropp; 
sminkefjerningskremer; sminkefjerningsgeleer; 
hudkremer for sminkefjerning; fuktighetsgivende 
hudkrem for sminkefjerning; fuktighetsgivende 
hudkremer, geleer, hudkremer og kremer for 
sminkefjerning; fuktighetsgivende kroppskremer 
[kosmetikk]; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende midler [kosmetikk]; fuktighetsgivende 
hudkremer [kosmetikk]; parfymeri, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårkremer; selvbruningspreparater 
[kosmetikk]; fast pudder for pudderdåser [kosmetikk]; 
solbeskyttelseoljer [kosmetikk]; solbeskyttelse for 
lepper [kosmetikk]; servietter impregnert med 
kosmetikk; sminkeprodukter; kosmetikksett; sminker; 
kosmetikk for øyenbryn; solbeskyttende midler 
[kosmetikk]; impregnerte sminkefjerner - servietter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293659 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(210) Søknadsnr.: 201703597 
(220) Inndato: 2017.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMBERLY COSMETICS AS, Kvitsøygata 19, 4014 
STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT HÅKON TRANBERG, Lars Hertervigs gate 

5, 4005 STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); geleer etter soling 
[kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkrem etter soling 
[kosmetikk]; oljer etter soling [kosmetikk]; kropps- og 
skjønnhetspleiende kosmetikk; rensekluter impregnert 
med kosmetikk; rensekremer [kosmetikk]; eau de 
cologne, parfymer og kosmetikk; kosmetikk- og 
skjønnhetspreparater; kosmetikk og kosmetiske 
preparater; kosmetikk og sminke; kosmetikk og 
preparater for personlig pleie; kosmetikk og 
toalettartikler; kosmetikk for personlig bruk; kosmetikk 
for bruk på huden; kosmetikk i form av hudkremer; 
kosmetikk i form av fuktighetsgivende kremer, 
hudkremer og emulsjoner; dekorativ kosmetikk; 
øyesminkefjernere; ansiktssminke; dekorbelegg for 
fingernegler [kosmetikk]; sminkebaser i form av pasta; 
sminke for pudderdåser; sminke for ansikt og kropp; 
sminkeblyanter; sminkepreparater for ansikt og kropp; 
sminkefjerningskremer; sminkefjerningsgeleer; 
hudkremer for sminkefjerning; fuktighetsgivende 
hudkrem for sminkefjerning; fuktighetsgivende 
hudkremer, geleer, hudkremer og kremer for 
sminkefjerning; fuktighetsgivende kroppskremer 
[kosmetikk]; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende midler [kosmetikk]; fuktighetsgivende 
hudkremer [kosmetikk]; parfymeri, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårkremer; selvbruningspreparater 
[kosmetikk]; fast pudder for pudderdåser [kosmetikk]; 
solbeskyttelseoljer [kosmetikk]; solbeskyttelse for 
lepper [kosmetikk]; servietter impregnert med 
kosmetikk; sminkeprodukter; kosmetikksett; sminker; 
kosmetikk for øyenbryn; solbeskyttende midler 
[kosmetikk]; impregnerte sminkefjerner - servietter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293661 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.05, US, 87/194,207 
(210) Søknadsnr.: 201703669 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

MVASI 
(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 for bruk i behandlingen av 
kreft; farmasøytiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293662 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.05, US, 87/194,209 
(210) Søknadsnr.: 201703670 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

KYOMARC 
(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 for bruk i behandlingen av 
kreft; farmasøytiske preparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293663 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.04, US, 87/192,320 
(210) Søknadsnr.: 201703680 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sentralnervesystemsykdommer, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293664 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(210) Søknadsnr.: 201700400 
(220) Inndato: 2017.01.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PostNord Group AB, Terminalvägen 24, SE-10500 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 
dataprogrammer [Programmer] registrert; elektroniske 
publikasjoner, nedlastbare; applikasjonsprogramvare. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialene 
nemlig papp; etikettpapir; papiretiketter; notisbokpapir; 
katalogpapir; fint papir; fotokopipapir; emballasjepapir; 
bølgepapp; selvlysende papir; laminert papir; 
konvoluttpapir; papirposer; vanntett papir; selvklebende 
papiretiketter; skrivemaskinpapir; trykkpapir; datablad; 
xerografisk papir; brevpapir; postkortpapir; papirsekker; 
bokser av papir; gaveposer av papir; 
bladpapir[papirvarer]; brevvesker laget av papir; 
innpakningsemballasje av papir; emballasjebeholdere 
av papir ; papir og papp; polstret papirposer ; papir for 
å lage poser og sekker; selvklebende etiketter av papir; 
pappesker ; fôrpapir for innpakning ; poser for 
emballasje [av papir eller plast]; polstring laget av papir 
til emballasjeformål; pappesker; bølgepappkartong; 
pappkartonger; etiketter av papp; emballasjebeholdere 
av papp; innpakningsmateriale av papp; 
emballasjematerialer laget av papp; vesker og artikler 
til bruk som emballasje, innpakning og oppbevaring av 
papir, papp eller plast, ikke opptatt i andre klasser; 
trykksaker; bokbindingsmateriale; fotografier; 
trykksaker; klebemidler for papirvarer for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmaterialer 
for emballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, 
klisjeer; adressefrimerker; adressemaskiner; poser 
[konvolutter, poser] av papir eller plast, for emballasje; 
emballasjen laget av stivelse; selvklebende bånd for 
kontorrekvisita eller husholdningsformål; ark av 
gjenvunnet cellulose for innpakning; elektroniske og 
elektriske frankeringsmaskiner. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; direktereklame, spredning av annonse-
og reklamemateriell, utdeling av vareprøver, 
reproduksjon av dokumenter; dataassistert lokalisering 
av lastebiler; markedsundersøkelser; 
opinionsundersøkelser; sammenstilling av statistikk; 
leie av kontormaskiner og av utstyr; meningsmåling; 
utarbeidelse av statistikk, presentasjon av varer på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål; 
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elektroniske handelstjenester, nemlig å gi informasjon 
om produkter på nettet i reklame- og salgsøyemed; 
formidling av handels- og økonomiske kontakter 

  Klasse 36   Forsikring; formuesforvaltning, finansielle tjenester; 
monetære tjenester; eiendomsmegling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; informasjon om 
telekommunikasjon; formidling av tilgang til databaser 
på internett; leie av tilgang tid til på globale 
datanettverk; signaloverføring for elektronisk handel via 
telekommunikasjonssystemer og 
datakommunikasjonssystemer; gi tilgang til e-
handelsplattformer på Internett 

  Klasse 39   Transport; pakking og lagring av varer; arrangere 
reiser; levering av varer på postordre; spedisjon; 
fraktmegling; hjemme-levering av meldinger; 
pakkeleveranser; spedisjon; gi lagerinformasjon; utleie 
av lagercontainere, transportmegling; 
transportinformasjon; utleie av varehus; frankering av 
post 

  Klasse 40   Trykketjenester. 
  Klasse 41   Utdanning; gi opplæring; underholdning; sportslige og 

kulturelle aktiviteter; publisering av tekster, andre enn 
reklametekster; publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter på nett; digital bildebehandlingstjenester; gi 
tilgang til on-line elektroniske publikasjoner [ikke 
nedlastbare]. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design i tilknytning til dette; industriell analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare 
og programvare; emballasjedesigntjenester; utleie av 
dataprogrammer; grafisk designtjenester; konvertering 
av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
være vert for  e-handel plattformer på internett; bygge 
en internett-plattform for elektronisk handel 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293665 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201703615 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUSTEVOLL SEAWEED FARM AS, Haugsnes, 5384 

TORANGSVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Tørket tare, bearbeidet til konsummarkedet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293666 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201703618 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STAALE ARVID BRUNGOT, STORETEIGANE 16, 

6055 GODØYA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Rådgivningstjenester i forbindelse med risikostyring 
for bedrifter; rådgivning vedrørende hms.  

  Klasse 41   Databasert opplæring; undervisning; yrkes- og 
fagopplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293667 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201700875 
(220) Inndato: 2017.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Belron Hungary Kft - Zug Branch, Gotthardstrasse 20, 
CH-6304 ZUG, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning 
av forsikringskrav; garanti- og forsikringstjenester for 
veikjøretøyer. 

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

  Klasse 42   Industriell analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer                                   

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293668 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201703621 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LARS GRYTBAKK, DANGELBUVEGEN 47, 2338 

ESPA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utførelse av pedagogiske, undervisnings- og 
opplæringskurs for ungdom og voksne. Utdanning, 
undervisning og opplæring. 

  Klasse 44   Psykiske helsetjenester. Rådgivningstjenester i 
forbindelse med helse. Psykologisk veiledning, 
rådgivning og terapi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293669 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201702353 
(220) Inndato: 2017.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OSO Technology AS, c/o Oso Hotwater AS, Postboks 

112, 3301 HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
sanitære formål og vanntilførsel; varmtvannsberedere, 
varmekjeler og varmtvannsinnstallasjoner; 
varmevekslere; varmepumper; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 

  Klasse 37   Rørleggervirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293670 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201702354 
(220) Inndato: 2017.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OSO Technology AS, c/o Oso Hotwater AS, Postboks 

112, 3301 HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
sanitære formål og vanntilførsel; varmtvannsberedere, 
varmekjeler og varmtvannsinnstallasjoner; 
varmevekslere; varmepumper; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 

  Klasse 37   Rørleggervirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293671 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201703315 
(220) Inndato: 2017.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CG TRADING AS, c/o Cosmetic Group AS, Postboks 
6013 Etterstad, 0601 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Bomull for kosmetiske formål. 
  Klasse 26   Hår accessoirer; hår accessoirer nemlig hårspenner, 

hårbøyler, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår 
(kunstig), hårfletter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, spiseis. 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og netthandel for 

parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og 
hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, 
leppestifter, neglelakkfjernere, neglepleieprodukter, 
deodoranter, såper, shampo, solbriller og etuier til 
solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinn og huder, kofferter, og reisevesker, 
andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, 
håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, 
lommebøker, portemoneer, toalettmapper, 
nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, bind, tamponger og 
andre intimhygieneprodukter, barberingsprodukter for 
damer og herrer, øyekremer, svampskrubber, 
kondomer, bomull, fotpleieprodukter, bomull for 
kosmetiske formål, leppepomader, bijouterier, hår 
accessoirer, hårfarge, kammer og vaskesvamper, 
børster (ikke malerpensler), speil, løsnegler, 
løsøyevipper, tannblekingsprodukter, løshår, 
sminkevesker, såpekopper, tannbørstefutteraler, 
fønere, krølltenger, hårtenger, elektriske tannbørster, 
barbermaskiner, fotbad, hårklippemaskiner for 
personlig bruk (elektriske og ikke-elektriske), 
damestrømper, skjerf, CDer, tidsskrifter, bøker, 
reseptfrie legemidler, kosttilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293672 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201701455 
(220) Inndato: 2017.02.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rita Mostrøm Larsen, Skovveien 13, 0257 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske preparater for bad, masker for 

skjønnhetspleie, neglelakk, sminkeprodukter, eau de 
cologne, kosmetikksett, kosmetiske preparater, 
kosmetisk krem, eteriske oljer, sminker, 
rengjøringsmidler, sjampo ,parfymevarer ,kosmetiske 
preparater for hudpleie, solbeskyttende midler 
[kosmetikk], aromatiske stoffer [eteriske oljer], 
luftforfriskningsmidler.     

  Klasse 4   Lys, bivoks, vokslys, nattlys [stearin], soyaolje for bruk 
i produksjon av maling og andre overflatebehandlinger, 
soyaoljepreparater som klebehindrende midler for 
kokeutstyr. 

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

[markedsføringstjeneste] , utsendelse av 
reklameannonser, konsultasjoner for bedrifts-og 
forretningsledelse, markedsundersøkelser, 
reklamevirksomhet, public relation [pr-virksomhet], 
organisering av handels- og reklameutstillinger, 
organisering av messer for salg og markedsføring, 
online annonsering på datanettverk, organisering av 
motevisninger for salgsformål, produsering av 
reklamefilmer, design av markedsføringsmateriale, 
rådgivning vedrørende pr-strategi, rådgivning 
vedrørende reklamestrategi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293673 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201701448 
(220) Inndato: 2017.02.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Harald Nøss, Slembevegen 34, 5137 MJØLKERÅEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   klær; herreundertøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293674 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201703316 
(220) Inndato: 2017.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CG TRADING AS, c/o Cosmetic Group AS, Postboks 

6013 Etterstad, 0601 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bomull for kosmetiske formål. 
  Klasse 26   Hår accessoirer; hår accessoirer nemlig hårspenner, 

hårbøyler, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår 
(kunstig), hårfletter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, spiseis. 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og netthandel for 

parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og 
hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, 
leppestifter, neglelakkfjernere, neglepleieprodukter, 
deodoranter, såper, shampo, solbriller og etuier til 
solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
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materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, 
andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, 
håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, 
lommebøker, portemoneer, toalettmapper, 
nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, bind, tamponger og 
andre intimhygieneprodukter, barberingsprodukter for 
damer og herrer, øyekremer, svampskrubber, 
kondomer, bomull, fotpleieprodukter, bomull for 
kosmetiske formål, leppepomader, bijouterier, hår 
accessoirer, hårfarge, kammer og vaskesvamper, 
børster (ikke malerpensler), speil, løsnegler, 
løsøyevipper, tannblekingsprodukter, løshår, 
sminkevesker, såpekopper, tannbørstefutteraler, 
fønere, krølltenger, hårtenger, elektriske tannbørster, 
barbermaskiner, fotbad, hårklippemaskiner for 
personlig bruk (elektriske og ikke-elektriske), 
damestrømper, skjerf, CDer, tidsskrifter, bøker, 
reseptfrie legemidler, kosttilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293675 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201701677 
(220) Inndato: 2017.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jotne - Vilje til vekst 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 JOTNE AS, Grensevn 107, 0663 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Vibeke Skar Sørensen, Postboks 6629 Etterstad, 0607 
OSLO, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

  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: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293676 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201702344 
(220) Inndato: 2017.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare (apper); mobil-apper. 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet, direkte markedsføring; 

produksjon av reklame; reklametjenester, inklusiv 
reklametjenester online via datanettverk; 
reklametjenester vedrørende transportbransjen; 
reklametjenester for handel; utarbeidelse av 
reklamepublikasjoner; reklame og salgsfremmende 
virksomhet; spredning av reklamemateriell online; 
salgsadministrasjon; elektroniske handelstjenester, 
nemlig levering av informasjon om produkter online for 
reklame og salgsformål; fakturering. 

  Klasse 36   Betalingsbehandling; betalingsadministrasjon; 
automatiske betalingstjenester; betalingstjenester som 
leveres via trådløse anordninger og apparater for 
telekommunikasjon. 

  Klasse 37   Bilvasker; bilrengjøring og bilvask; levering av 
informasjon vedrørende utleie av bilvaskapparater; 
konsultasjon vedrørende reparasjon av kjøretøy; 
bilpleietjenester; bilrengjøring; vedlikehold av biler; 
rengjøring av biler; reparasjon eller vedlikehold av biler; 
tjenester på bensinstasjoner for biler; levering av 
informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av 
biler; mobile kjøretøyinnstillingstjenester. 

  Klasse 42   Produktutvikling; produktdesign og produktutvikling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293677 
(151) Reg.dato.: 2017.08.29 
(210) Søknadsnr.: 201702992 
(220) Inndato: 2017.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BERIT FINSTAD, HOLTVEIEN 46, 1177 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringstjenster i form av dekorering av 
rom/uteområder for framvisning av produkter. 

  Klasse 43   Utleie av serviser og bordkort, dekketallerkener, 
stoler, servietter/duk, bestikk, telysholder/lysestaker, 
blomstervase/krukke, kunstige blomster, papir 
paraplyer, bakgrunnsvegg laget av tre med kunstige 
blomster.     

  Klasse 45   Utleie av klær og eksklusive klær, herunder 
kjoler/selskapskjoler/aftenkjoler/brudekjoler, 
dress/smoking, morgenkåper, smykker, hodepynt, 
fotpynt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293678 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201703663 
(220) Inndato: 2017.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tekhnopia AS, Hegreveien 5, 3124 TØNSBERG, 
Norge 

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Vitenskapelig, nautisk, landmåling, foto, kino, optisk, 
vekt, måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], 
livredning og undervisnings-utstyr og instrumenter; 
programvare; analyseapparater for luft; elektriske 
apparater for kontroll og overvåkning; måleredskaper; 
babymonitorer; smartklokker; programvare; 
databehandlingsapparater og -innretninger. 
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  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. Analyse av tekniske data; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; datastyrte 
forskningstjenester; opprettelse av dataprogrammer; 
opprettelse av programmer for databehandling; 
softwaretjenester [saas]; vitenskapelig forskning; 
driftstjenester for servere; nettskytjenester; 
dataminering; fremskaffelse av informasjon og data i 
forbindelse med medisinsk og veterinærisk forskning 
og utvikling; fremskaffelse av informasjon og data i 
forbindelse med vitenskapelig og teknologisk forskning 
og utvikling; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med teknologisk forskning; forskning innen 
informasjonsteknologi; vitenskapelig analyse; 
vitenskapelig og medisinsk forskning og utvikling; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester; teknisk 
rådgivning i forbindelse med produktutvikling; 
teknologisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293679 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201700866 
(220) Inndato: 2017.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Best Cellars AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93, Skøyen, 

0212 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293680 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201703624 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zotos International Inc, 100 Tokeneke Road, US-
CT06820 DARIEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleieprodukter; hårfarge; hårfargeprodukter; 
sjampo og balsam for hår; hårspray; 
hårstylingsprodukter; permanentprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293681 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201703625 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARIUS ALEKSANDER ENGAN, SVINGEN 15, 0196 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9    35 mm-kameraer        3d briller        Ac/dc-
strømtilførsel        Adapterringer for kameralinser        
Addisjonsmaskiner        Advarselsskilt        Aerometere  
Akkumulatorer [batterier]        Akselerasjonssensorer      
Akslerasjonsmålere        Aktinometer        Akustiske 
koplingsenheter        Akustiske målere        Akustiske 
sammenkoblingsenheter        Akustiske transformatorer 
Alarmer        Alarmklokker, elektriske        Alkometre       
Amperemeter        Amperetimemålere        Analog-
digital-omformere        Analyseapparater [unntatt for 
medisinsk bruk]        Analyseapparater for gass        
Analyseapparater for luft        Anodebatterier        
Anoder        Anordninger for rensing av 
grammofonplater        Antenner        Antenner for 
telekommunikasjonsnettverk        Antenner for trådløst 
kommunikasjonsutstyr        Antiblendingsbriller        
Antiblendingsskjermer        Antikatoder        
Antirefleksfiltre for datamonitorer        Antirefleksfiltre 
for tv-apparater        Antireflekslinser        Anvisere for 
elektrisitetstap        Apertometer [optikk]        Apparater 
for autentisering av pengesedler        Apparater for 
avmagnetisering av magnetbånd        Apparater for 
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behandling av elektroniske betalinger        Apparater for 
behandling, overføring og lagring av 
databaseinformasjon        Apparater for bekreftelse av 
data på magnetisk krypterte kort        Apparater for 
brannslukking        Apparater for inngangs- og 
utgangssignaler, overføring og lagring av data        
Apparater for innramming av diapositiver        Apparater 
for kontroll av statisk elektrisitet        Apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd eller bilder        Apparater for kringkasting, opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, data eller bilder      
Apparater for kutting av filmer        Apparater for leding, 
veksling, omforming, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet        Apparater for lydgjengivelse   
Apparater for lydopptak        Apparater for 
mikrohardhetsprøver        Apparater for omtapping av 
oksygen        Apparater for opptak av bilder        
Apparater for opptak av lyd og bilder        Apparater for 
opptak og reproduksjon av tale        Apparater for 
opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd     
Apparater for opptak, lagring, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder        Apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av bilder        Apparater 
for opptak, overføring eller reproduksjon av informasjon 
Apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd        Apparater for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, bilder og data        Apparater for 
opptak, overføring og avspilling av lyd og bilder        
Apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd 
eller bilder        Apparater for opptak, overføring, 
behandling og reproduksjon av lyd, bilder eller data        
Apparater for opptak, overføring, forsterking og 
reproduksjon av lyd        Apparater for opptak, 
overføring, mottak, behandling eller reproduksjon av 
lyd, bilder og data        Apparater for overføring av lyd 
eller bilder        Apparater for overføring og 
reproduksjon av lyd eller bilder        Apparater for 
overvåking og registrering av maskinytelse        
Apparater for presisjonsmåling        Apparater for 
reproduksjon av lyd eller bilder        Apparater for 
sending av radioprogrammer og radiomeldinger        
Apparater for testing av bilbremser        Apparater for 
testing av girkasser        Apparater for visning av 
diapositiver        Apparater for å måle tykkelsen på lær   
Apparater og installasjoner for frembringelse av 
røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk        Apparater 
og instrumenter for astronomi        Apparater og 
instrumenter for ion konduktans skanningmikroskopi      
Apparater og instrumenter for ion skanningmikroskopi    
Apparater og instrumenter for kjemi        Apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet       
Apparater og instrumenter for mikroskopi        
Apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd eller bilder        Apparater og 
instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon 
av lyd, data og bilder        Apparater og instrumenter for 
overføring, mottak og lagring av lyd, bilder og data, 
både i digital og analog form        Apparater og 
instrumenter for sensorskanningmikroskopi        
Applikasjoner, nedlastbare        Armatur [elektrisitet]       
Armaturer for bruk i elektriske apparater        Armstøtte 
for bruk med datamaskiner        Asbesthansker for 
beskyttelse mot ulykker        Asbestklær for beskyttelse 
mot ild        Asbestskjermer for brannmenn        
Astrometriske måleapparater og -instrumenter        
Astronomiske spektrografer        Attenuatorer        
Audio- og videomottakerapparater        Audionlamper 
[radio]        Audiovisuelle apparater for undervisning       
Autokollimatorer        Automatiserte bankmaskiner        
Automatiserte pengesorteringsmaskiner        
Automatiserte vaskemiddeldispensere        Automatisk 
telefonsvarer        Automatiske alarmer som varsler tap 
av trykk i pneumatiske dekk        Automatiske 
billettautomater        Automatiske brannsprøyter        
Automatiske innbetalings- og innskuddsmaskiner        
Automatiske ionbytte-kromatografiapparater for 
laboratoriebruk        Automatiske kromatografiapparater 
for laboratoriebruk        Automatiske sentralbord        

Automatiske solsensorer        Automatiske 
styreanordninger for kjøretøyer        Automatiske 
telefonoppringninger        Automatiske telefonsentraler   
Automatiske telegrafapparater        Automatiske 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon        
Autotransformatorer        Avbalanseringsapparater        
Avbruddsfrie elektriske strømtilførsler        
Avdryppingsstativer for fotografier        
Avgreiningsbokser [elektrisitet]        Avstandsfølere        
Avstandsmåleapparater        Avstandsmålere        
Avstandsmålere for golf        Avstandsmålere for 
kameraer        Avstandssensorer        
Avsøkingsprogramvare        Azimutinstrumenter        
Babymonitorer        Babymonitorer med skjerm        
Babyvekter        Babyvekter        Badevekter        
Badevekter        Ballaster for halogenlamper        
Ballaster for halogenlys        Ballaster for lysrør        
Ballaster for utladingslamper        Barometre        
Baseballhjelmer        Basshøyttalere        Batterier        
Batterier for elektroniske sigaretter        Batterier for 
kjøretøy        Batterier for lommelykter        Batterier for 
mobiltelefoner        Batterikabler        Batterikar        
Batterikasser        Batteriladere        Batteriladere        
Batteriladere for bruk med telefoner        Batteriladere 
for mobiltelefon        Batteriladere for mobiltelefon for 
bruk i biler        Batteripakker        Batteritestere        
Begre [laboratorieutstyr]        Belger for kameraer        
Belyste reklameskilt        Belyste skilt        Belyste 
utgangsskilt        Bensinmålere [nivå]        
Berøringssensitive skjermer og kontrollskjermer        
Berøringsskjermer        Beskyttelsefilm for 
smarttelefoner        Beskyttelsesfilm for dataskjermer      
Beskyttelseshjelmer        Beskyttelseshjelmer for sport   
Beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann        
Beskyttelsesmasker        Beskyttelsesnett mot ulykker    
Beskyttelsesskjermer for ansikter til arbeidere        
Beskyttende kabelarmeringer for fiberoptiske kabler       
Betatron        Betjeningspanel for heiser        
Betongprøvemaskiner        Bevegelsessensorer        
Bevegelsessensorer for sikkerhetslys        Bilantenner    
Bildefremvisere        Bildeskannere        Bildetelefoner    
Bilforstillingsbukker        Billettkanselleringsmaskiner      
Biloppsporingsutstyr        Bilradioer        Bilsimulatorer 
for opplæringsformål        Bilstereoadaptere        
Biochip        Bioinformatikkprogramvare        Biologiske 
mikroskoper        Biologiske sikkerhetsskap for 
laboratoriebruk        Biometriske 
adgangskontrollsystemer        Biometriske 
fingeravtrykkskannere        Biometriske håndskannere    
Biometriske identifikasjonssystemer        Biometriske 
retinaskannere        Biometriske skannere        
Biometriske stemmegjenkjenningssystemer        
Biomikroskoper        Bioreaktorer for celledyrking        
Bioreaktorer for forskningsbruk        Bioreaktorer for 
laboratoriebruk        Bios [basic input/output system] 
programvare        Bismervekter        Blekkpatroner, 
tomme, for dataskrivere        Blekkpatroner, tomme, for 
fotokopimaskiner        Blekkskrivere        Blendere 
[fotografering]        Blinkende sikkerhetslys        Blinklys 
[lyssignal]        Blitzlys [til fotografering]        Blitzpærer 
[fotografering]        Blybelter for dykking        Blylodd       
Bokser tilpasset for lysbilder        Bord- eller bilmonterte 
enheter som integrerer en høyttaler som lar en 
telefonmikrofon brukes som handsfree        Braketter 
for montering av flatskjermer        Brannalarmer i form 
av juletredekorasjoner        Brannbiler        Brannbøtter   
Brannbåter        Branndetektorer        
Brannmurprogramvare for data        Brannpisker        
Brannpumper        Brannseil        Brannsikre 
flygedrakter        Brannsikre hansker        Brannslanger  
Brannslangespredere        Brannslokkingssystemer        
Brannslukningsapparater        Brannstiger        
Branntepper        Brannvarslere        
Bremsevæsketestere        Brenselscelleelektroder        
Brenselsceller        Brevvekter        Brevvekter for 
hjemmebruk        Brevvekter for kontorbruk        Brikker 
[integrerte kretser]        Brikker for solceller        
Brilleetuier        Brilleetuier        Brilleglass        
Brilleglass        Brilleinnfatninger        Brilleinstrumenter  
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Brillekjeder        Briller        Briller og masker for 
beskyttelse mot støv        Brillesnorer        Brovekter 
[veieapparater]        Bryterbokser [elektrisitet]        
Brytere, elektriske        Bufferminneenheter 
[datamaskinvare]        Butikkterminaler [pos-terminaler]  
Bærbare aktivitetsmålere        Bærbare cd-spillere        
Bærbare datamaskiner        Bærbare datamaskiner       
Bærbare digital-elektroniske vekter        Bærbare dvd-
spillere        Bærbare medieavspillere        Bærbare 
minneenheter        Bærbare mp3-spillere        Bærbare 
telefaksmaskiner        Bærevesker for personsøkere       
Bærevesker tilpasset for datamaskiner        Bøker tatt 
opp på kassett        Bøker tatt opp på plate        
Bølgeledere for meget kraftig strålelevering        
Bølgemålere        Båndopptakere        Cd-is [cd-
interaktivt system]        Cd-plater        Cd-plater        Cd-
plater med musikk        Cd-plater, dvd-plater og andre 
digitale opptaksmedier        Cd-platestasjoner for 
datamaskiner        Cd-rom-brennere        Cd-rom-er 
som inneholder elektroniske telefonkataloger        Cd-
rom-platestasjoner        Cd-spiller        Computer 
periferiutstyr        Cyklotroner        Cølostater        Data-
akselleratorkort        Dataarbeidsstasjoner [maskinvare] 
Databehandlingprogrammer        
Databehandlingprogrammer registrert på 
maskinlesbare databærere        
Databehandlingsapparater og -innretninger        
Databehandlingssystemer        Databehandlingsutstyr    
Databehandlingsutstyr og datamaskiner        
Databerøringsskjermer        Databrikkeinduktor        
Databrikkekort        Databrikkekortlesere        
Databrikker        Databrikkesett        Databrikkesett for 
overføring av data til og fra en prosessorenhet        
Databuffere        Datadelevare        Datadisketter        
Datafastvare        Datagrafikkprogrammer        
Datahjelpeprogrammer        Datahovedkretskort og 
datterkort        Datakabler        Datakasse        
Datakommunikasjonsapparater og -instrumenter        
Datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og benytte banktjenester    
Datakomponenttesting- og kalibreringsutstyr        
Datakomprimeringsprogramvare        Datakort        
Datakort for lokalt nettverk [lan]        Datakort for lokalt 
nettverk [lan] for å koble bærbare dataenheter til 
datanettverk        Datalagringsenheter        
Datalagringsutstyr        Dataloggere        Datamaskiner   
Datamaskiner for bruk innen datastyring        
Datamaskiner og brukerveiledninger i elektronisk 
format solgt som en enhet        Datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere        Datamaskinvare for 
telekommunikasjon        Datamaskinvare og fastvare      
Datamaskinvare og programvare        Datamaskinvare 
og programvare for databasestyring        
Datamaskinvare og programvare for levering av sikker 
fjerntilgang til data- og kommunikasjonsnettverk        
Datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av lokale nettverk        Datamaskinvare 
og programvare for oppsett og konfigurasjon av 
regionale nettverk        Datamaskinvarer [hardware]       
Datamatriser        Datamus        Datanettverksbroer        
Datanettverksbrytere        Datanettverkskort        
Datanettverksnav        Datanettverksnav, brytere og 
rutere        Datanettverksrutere        
Datanettverksservere        Dataoperativprogrammer       
Dataoperativsystemer        
Dataoperativsystemprogramvare        
Dataoperativsystemprogramvare        Dataplugin-kort     
Dataprogrammer (software) [innregistrerte på 
databærere]        Dataprogrammer (software) 
[nedlastbar programvare]        Dataprogrammer brukt 
for elektroniske betalingsregistreringssystemer        
Dataprogrammer for behandling av digitale musikkfiler   
Dataprogrammer for bruk av internett        
Dataprogrammer for brukergrensesnittutforming        
Dataprogrammer for databehandling        
Dataprogrammer for dokumentbehandling        
Dataprogrammer for ekstern søking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk        Dataprogrammer for 
ekstern tilkobling til datamaskiner eller datanettverk        

Dataprogrammer for interaktiv multimedia        
Dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video    
Dataprogrammer for tilkobling til eksterne datamaskiner 
og datanettverk        Dataprogrammer og 
dataprogramvare for elektronisk verdipapirhandel        
Dataprogrammer og programvare        
Dataprogrammer og programvare for bildebehandling   
Dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt for mobiltelefoner        Dataprogrammer som gir 
tilgang eller inngangskontroll        Dataprogramvare        
Dataprogramvare for administrasjon av lokale nettverk   
Dataprogramvare for behandling av digitale bilder        
Dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler  
Dataprogramvare for bildebehandling        
Dataprogramvare for bruk i automatisering og styring 
av forretningsprosesser        Dataprogramvare for bruk i 
programmering av telefaksmaskiner        
Dataprogramvare for bruk innen telekommunikasjon for 
levering av elektroniske overføringer av dokumenter og 
telefakser        Dataprogramvare for bruk ved 
opprettelse og design av nettsteder        
Dataprogramvare for bruk ved sikring av 
flerbrukeradgang til et globalt datainformasjonsnettverk  
Dataprogramvare for data- og dokumentkopi, 
overføring, lagring og indeksering        
Dataprogramvare for databasestyring        
Dataprogramvare for databehandling        
Dataprogramvare for datastøttet design/datastøttet 
produksjon [cad/cam]        Dataprogramvare for 
forretningsformål        Dataprogramvare for gps-
systemer [global positioning systems]        
Dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner        Dataprogramvare for 
konvertering av dokumentbilder til elektroniske formater 
Dataprogramvare for kryptering        Dataprogramvare 
for levering av trådløst innhold        Dataprogramvare 
for mobiltelefoner        Dataprogramvare for opprettelse 
av brannmurer        Dataprogramvare for oppretting og 
redigering av musikk og lyder        Dataprogramvare for 
overføring av lyd- og bildemeldinger        
Dataprogramvare for overvåking av selvbetjente 
terminaler        Dataprogramvare for overvåking og 
styring av tilgangsserverprogrammer        
Dataprogramvare for program- og databaseintegrering   
Dataprogramvare for synkronisering av data mellom 
håndholdte eller bærbare datamaskiner og 
vertsdatamaskiner        Dataprogramvare for 
tekstbehandling        Dataprogramvare for telefaks, e-
post, talepost, eller meldingsformidling på internett        
Dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger 
som kan være lastet ned fra et globalt datanettverk        
Dataprogramvare for to- eller tredimensjonal simulering 
for bruk i design og utvikling av industriprodukter        
Dataprogramvare for trådløs nettverkskommunikasjon    
Dataprogramvare for videospill og -utstyr        
Dataprogramvare for å automatisere datalagring        
Dataprogramvare for å opprette søkbare databaser        
Dataprogramvare for å organisere og vise digitale 
bilder og fotografier        Dataprogramvare for å 
overvåke driften av lyd- og videoenheter        
Dataprogramvare lastet ned fra internett        
Dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og internett        
Dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser og internett        Dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk og 
internett        Dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk, 
globale datanettverk og internett        Dataprogramvare 
som bistår datamaskiner i anvendelse av 
parallellprogrammer og utføring av parallellberegninger  
Dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaprogrammer        
Dataprogramvare som muliggjør overføring av bilder til 
mobiltelefoner        Dataprogramvare som muliggjør 
søk etter data        Dataprogramvare, fastvare og 
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maskinvare        Dataprogramvareplattformer        
Dataprogramvareprodukter        Dataprosessorer        
Dataservere        Dataskjermer        Dataskjermfiltre       
Dataskjermrammer        Dataspillkassetter        
Dataspillkassetter        Dataspillkassetter        
Dataspillplater        Dataspillprogrammer        
Dataspillprogrammer        Dataspillprogrammer for 
interaktiv multimedia        Dataspillprogrammer som er 
nedlastbare via internett        Dataspillprogramvare og -
bruksanvisninger i elektronisk format solgt som en 
enhet        Dataspillprogramvare som er nedlastbart fra 
et globalt datanettverk        Dataspillprogramvare som 
er nedlastbart via et globalt datanettverk og trådløse 
enheter        Datastativer som er spesialdesignet for å 
romme en datamaskin, skriver og utstyr        Datastyrte 
klokker med fingeravtrykkgjenkjenning        
Datasystemer        Datatastaturer        Dataterminaler     
Datautstyr        Datavideospillprogramvare        
Datavideospillprogramvare og -bruksanvisninger i 
elektronisk format solgt som en enhet        Datterkort      
Dc-til-dc-omformere        Dekkbalanseringsmaskiner for 
bakkekjøretøy        Dekkprofilmålere        
Dekktrykkmålere        Dekoderprogramvare        
Dekompresjonskamre        Dekorative bryterdeksler, 
formet        Dekorative deksler, formet, for røykvarslere  
Dekorative kjøleskapmagneter        Dekorative 
magneter        Dekorative skiver for termostater        
Deksler for elektriske kontakter        Deksler for 
mobiltelefoner        Deksler for smarttelefoner        
Deksler for telefonmikrofoner        Demodulatorer        
Demultipleksenheter        Densimeter [tetthetsmåler]     
Densitometre        Desktop publishing-programvare        
Destillasjonsapparater for vitenskapelig bruk        
Destillasjonskolber for eksperimenter i laboratorier        
Destilleringstårn for laboratoriebruk        Detektorer        
Detektorer av metall for industriell eller militær bruk        
Detektorer for falske mynter        Diagnoseapparater, 
ikke for medisinske formål        Differensialbrytere        
Difraksjonsapparater [mikroskopi]        Digital musikk 
som er nedlastbar fra internett        Digitalbøker som er 
nedlastbare fra internett        Digitale agendaer        
Digitale cd-spillere        Digitale eggekokere        
Digitale enkle speilreflekskameraer        Digitale 
fargekopimaskiner        Digitale fargeskrivere        
Digitale fotorammer        Digitale innspillingsmedia        
Digitale lydavspillere        Digitale lydbåndopptakere       
Digitale lydbåndspillere        Digitale lydkassetter        
Digitale lydopptakere        Digitale miksebord        
Digitale mobiltelefoner        Digitale notatblokker        
Digitale platestasjoner        Digitale plottere        Digitale 
profesjonelle monitorer        Digitale projektorer        
Digitale sendere        Digitale signalprosessorer        
Digitale skilt        Digitale tavleinstrumenter        Digitale 
telefoner        Digitale videokameraer        Digitale 
videospillere        Digitale videospillere        Digitale 
værstasjoner        Digitalkameraer        Digitalkameraer 
for industribruk        Digitalt telefonsentralutstyr        
Digitalt telekommunikasjonsutstyr        Digital-til-analog-
omformere        Dikteringsmaskiner        Diodematriser   
Dioder        Direkteminnekort [ram-kort]        
Diskanthøyttalere        Disketter        Disketter 
[magnetiske]        Diskettstasjon [for datamaskiner]        
Diskettstasjoner        Disklagringsbeholdere, formet        
Distansemålere        Dna-brikke        Dosimeter 
[måleapparater for vekt og kvantitet]        Dreieskiver for 
tv        Drivstoffmålere        Dvd-etuier        Dvd-
opptakere        Dvd-plater        Dvd-spiller        Dvd-
spillere og -opptakere        Dvd-stasjoner        
Dybdemålere        Dybdemålere        Dykkemasker        
Dykkerbriller        Dykkerbriller        Dykkerdrakter        
Dykkerhjelmer        Dykkermasker        Dykkesnorkler     
Dynamometre [kraftmålere]        Dørbjeller, elektriske     
E-handelprogramvare som lar brukere utføre 
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
datanettverk        Ekkolodd        Eksponeringsmålere 
[lysmålere]        Eksterne dataenheter og -utstyr        
Eksterne harddisker        Eksterne harddisker for 
sikkerhetskopiering        Eksterne modemer        
Eksternt utstyr for datamaskiner og 

databehandlingsutstyr        Elektrisitetsmålere        
Elektrisk kabling        Elektrisk motstand for 
telekommunikasjonsutstyr        Elektrisk og elektronisk 
videoovervåkingsutstyr        Elektrisk styring, testing og 
overvåkingsutstyr        Elektrisk 
telekommunikasjonsutstyr        Elektriske adaptere        
Elektriske akkumulatorbatterier        Elektriske 
akkumulatorer        Elektriske akkumulatorer for 
kjøretøyer        Elektriske apparater for kontroll og 
overvåkning        Elektriske apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder        
Elektriske batterier        Elektriske bryterdeksler        
Elektriske celler og batterier        Elektriske dørklokker    
Elektriske gjerder        Elektriske grammofoner        
Elektriske induksjonsspoler        Elektriske 
installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner        
Elektriske installasjoner for å forhindre tyveri        
Elektriske kabelkoblinger        Elektriske kabler og 
ledninger        Elektriske koblinger        Elektriske 
koblinger        Elektriske kommunikasjonsmaskiner og -
instrumenter        Elektriske kondensatorer for 
telekommunikasjonsutstyr        Elektriske 
kraftfordelingsblokker        Elektriske kretskort        
Elektriske laderegulatorer        Elektriske ledere        
Elektriske ledninger        Elektriske ledninger        
Elektriske lysbrytere        Elektriske og elektroniske 
effektapparater for musikkinstrumenter        Elektriske 
og elektroniske effekter for musikkinstrumenter        
Elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med utstyr eller installasjoner for klimaanlegg        
Elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med utstyr eller installasjoner for oppvarming        
Elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med utstyr eller installasjoner for ventilasjon        
Elektriske og elektroniske kontrollapparater og 
instrumenter        Elektriske og elektroniske 
musikkeffektutstyr        Elektriske releer        Elektriske 
rør        Elektriske sikringer        Elektriske 
sikringsbokser        Elektriske skilt        Elektriske 
skinner for montering av lys        Elektriske 
skjøteledninger        Elektriske 
spenningstransformatorer        Elektriske stikkontakter    
Elektriske strømtilførsler        Elektriske styringer for 
overrislingsanlegg        Elektriske støpsler        
Elektriske støpsler og stikkontakter        Elektriske 
transformatorer for leketog        Elektriske 
transformatorer for telekommunikasjonsutstyr        
Elektriske uttaksdeksler, formet        Elektriske 
uttaksdeksler, formet        Elektriske vekter        
Elektroakustiske transdusere        Elektrodynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler        
Elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
sporvekslere        Elektroforeseapparater, ikke for 
medisinske formål        Elektroforeseskjermer        
Elektroluminescerende skjermer        Elektrolysatorer     
Elektrolytiske celler        Elektromagneter        
Elektromagnetiske ventiler        Elektronisk 
adgangskontrollsystem for automatiserte dører        
Elektronisk overvåkingsutstyr        Elektronisk 
spillprogramvare        Elektronisk spillprogramvare for 
håndholdte elektroniske enheter        Elektronisk 
spillprogramvare for mobiltelefoner        Elektronisk 
spillprogramvare for trådløse enheter        Elektronisk 
telekommunikasjonsutstyr        Elektronisk testutstyr for 
bruk innen telekommunikasjon        Elektronisk utstyr 
for ekstern signalkontroll        Elektronisk utstyr for 
identifikasjon av dyr        Elektronisk utstyr for trådløst 
mottak, trådløs lagring og overføring av data og 
meldinger        Elektronisk utstyr for å søke etter miner   
Elektronisk utstyr for å teste steriliteten av 
farmasøytiske og innsprøytingsbare løsninger        
Elektronisk utstyr for å teste steriliteten av medisinsk 
utstyr        Elektroniske agendaer        Elektroniske 
betalingsterminaler        Elektroniske 
bevegelsessensorer        Elektroniske bildeenheter        
Elektroniske bordkalkulatorer        Elektroniske 
dagbøker        Elektroniske databaser spilt inn på 
datamedia        Elektroniske databrikkekort        
Elektroniske databrikker for produksjon av integrerte 
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kretser        Elektroniske forankringsstasjoner        
Elektroniske halsbånd for trening av dyr        
Elektroniske halvledere        Elektroniske id-kort        
Elektroniske indikatorpaneler        Elektroniske 
innbruddsalarmer        Elektroniske integrerte kretser      
Elektroniske interaktive tavler        Elektroniske kabler    
Elektroniske kalkulatorer        Elektroniske 
kamerasøkere        Elektroniske kassaapparater        
Elektroniske koblinger        Elektroniske komponenter    
Elektroniske komponenter for datamaskiner        
Elektroniske komponenter for integrerte kretskort        
Elektroniske komponenter for spilleautomater        
Elektroniske kortlesere        Elektroniske kretser        
Elektroniske kretser og cd-rom-plater spilt inn med 
automatiske programmer for elektroniske 
musikkinstrumenter        Elektroniske kretser og cd-
rom-plater spilt inn med programmer for håndholdte 
spillkonsoller med flytende krystallskjermer        
Elektroniske kretskort        Elektroniske kretskort        
Elektroniske kringkastingsapparater        Elektroniske 
krypteringsenheter        Elektroniske lastemoduler        
Elektroniske lommekalkulatorer        Elektroniske 
lommeoversettere        Elektroniske lukkeinnretninger    
Elektroniske lukkemekanismer for pengeskap        
Elektroniske lyddåser for gitarer og bass        
Elektroniske meldingsskjermer        Elektroniske 
merkelapper for varer        Elektroniske minneenheter    
Elektroniske måleapparater for tappekraner        
Elektroniske navigasjons- og posisjoneringsapparater 
og instrumenter        Elektroniske navigasjons-, 
sporings,- og posisjoneringsapparater og instrumenter   
Elektroniske navigasjonsinstrumenter        Elektroniske 
noteark, nedlastbare        Elektroniske numeriske 
skjermer        Elektroniske nøkkelkort        Elektroniske 
nøkler (fjernkontrollerte)        Elektroniske 
oppslagstavler        Elektroniske ordbøker        
Elektroniske penner        Elektroniske personalarmer      
Elektroniske personsøkere        Elektroniske 
posttjenester        Elektroniske publikasjoner 
[nedlastbar] fra databaser eller internett        
Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] online fra 
databaser eller internett        Elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare]        Elektroniske publikasjoner spilt inn 
på datamedia        Elektroniske reklameskjermer        
Elektroniske ringeklokker        Elektroniske sensorer for 
måling av solstråling        Elektroniske skjermenheter     
Elektroniske spillprogrammer        Elektroniske 
strømomformere        Elektroniske strømstyringer        
Elektroniske strømtilførsler        Elektroniske 
strømtransformatorer        Elektroniske tablåer        
Elektroniske telefonoppringninger        Elektroniske 
telefonsentralapparater        Elektroniske terminaler for 
generering av lotterikuponger        Elektroniske 
tidsmålere        Elektroniske tidsplanleggere (pda-er)      
Elektroniske valutavekslere        Elektroniske vekter       
Elektroniske vektskåler for kjøkkenbruk        
Elektroniske vektskåler for personlig bruk        
Elektronkanoner        Elektronmikroskoper        
Elektronrør        Elektrostatiske kopimaskiner        
Éngangsgummihansker for laboratoriebruk        
Éngangshansker for laboratoriebruk        
Éngangskameraer        Éngangsplasthansker for 
laboratoriebruk        Éngangssprøyter for 
laboratoriebruk        Enkeltkrystallsilisiumbrikker        
Epidiaskoper        E-postsikkerhetsprogramvare        
Equalizer [frekvenskorrigerer]        Ergometer        
Ethernet-adaptere        Ethernet-brytere        Ethernet-
gjentakere        Ethernet-kabler        Ethernet-kort        
Ethernet-sender-/mottakerenheter        Ethernet-
styreenheter        Etuier for cd- eller dvd-plater        
Etuier for cd-plater        Etuier for disketter og cd-plater   
Etuier for kontaktlinser        Etuier for laptoper        
Etuier for lommekalkulatorer        Etuier for 
smarttelefoner        Etuier for solbriller        Etuier for 
solbriller og vernebriller        Etuier for telefoner        
Faksmodemkort for datamaskiner        
Faktureringsmaskiner        Fargeblekkskrivere        
Fargefiltre for flytende krystallskjermer [lcd-skjermer]      
Fargefiltre for tv- og filmkameraer        

Fargelaserskrivere        Fargemålere        
Fargeseparasjonsfilmer        Fargeskrivere        
Fartsmålere        Fartsmålere for kjøretøyer        
Fartsmålingsapparater [fotografering]        
Faseregulatorer        Ferdskriver [blackbox]        
Fermentasjonsapparater [laboratorieutstyr]        
Festebraketter for høyttaler        Fiberoptikk        
Fiberoptiske kabler        Fiberoptiske koblinger        
Filmer (eksponerte)        Filmkameraer        
Filmkameraer        Filmprojektorer        Filmutstyr og -
instrumenter        Filtre for antenner        Filtre for 
demping av radiointerferens        Filtre for 
fjernsynsmottakere        Filtre for fotografering        Filtre 
for optiske enheter        Filtre for pustemasker        Filtre 
for ultrafiolette stråler [for fotografering]        
Fjernbrytere        Fjernkontroller        Fjernkontroller        
Fjernkontroller for klimaanlegg        Fjernkontroller for 
radioer        Fjernkontroller for stereoanlegg        
Fjernkontroller for tv-apparater        Fjernkontroller og -
instrumenter        Fjernkontrollmottakere        
Fjernkontrollsendere        Fjernnett        Fjernnett [wan] 
maskinvare        Fjernnett [wan] -
operativsystemprogramvare        Fjernskrivere        
Fjernsynsapparater        Fjernsynssendere        
Fjerntenningsapparater, elektriske        
Flammedeteksjonsutstyr        Flammehemmende 
finlandshetter        Flate elektroluminescerende 
skjermer        Flatskjermer        Flerlags trykte 
ledningskort        Flettede reimer for kameraer [reimer]   
Flettede reimer for mobiltelefoner [reimer]        Flettede 
reimer for sikkerhetsformål for beskyttelse mot fall        
Fluoreserende skjermer        Flysimulatorer        
Flysimulatorer for fly        Flytende krystallmonitorer 
[lcd-monitorer]        Flytende krystallprojektorer [lcd-
projektorer]        Flytende krystallskjermer [lcd-skjermer] 
Flytende krystallskjermer [lcd-skjermer]        Flytende 
krystallskjermer [lcd-skjermer] for hjemmekino        
Flytende krystallskjerm-tv [lcd-tv]        Flytevester        
Fm-sendere        Forankringsstasjoner for bærbare 
datamaskiner        Forankringsstasjoner for digitale 
musikkavspillere        Forankringsstasjoner for 
mobiltelefoner        Forankringsstasjoner for mp3-
spillere        Forbindelsesanordninger for elektriske 
ledninger        Forbindelsesmuffer for elektriske kabler    
Fordelingsapparater for billetter        Fordelingspulter 
[elektrisitet]        Fordelingsskap [elektrisitet]        
Fordelingstavler [elektrisitet]        
Fordelingstransformatorer        Forforsterkere        
Forgassere for laboratoriebruk        Forhåndsinnspilte 
cd-is        Forhåndsinnspilte cd-plater        
Forhåndsinnspilte cd-plater med musikk        
Forhåndsinnspilte cd-rom-plater        Forhåndsinnspilte 
databærere for bruk med datamaskiner        
Forhåndsinnspilte digitale lydkassetter        
Forhåndsinnspilte dvd-plater        Forhåndsinnspilte 
dvd-plater for trening        Forhåndsinnspilte dvd-plater 
for øving        Forhåndsinnspilte filmer        
Forhåndsinnspilte lydkassetter        Forhåndsinnspilte 
lydkassetter        Forhåndsinnspilte lydkassetter med 
musikk        Forhåndsinnspilte lydkassetter uten musikk 
Forhåndsinnspilte lydplater        Forhåndsinnspilte 
magnetiske databærere        Forhåndsinnspilte 
musikkassetter        Forhåndsinnspilte musikkvideoer     
Forhåndsinnspilte musikkvideokassetter        
Forhåndsinnspilte videoer        Forhåndsinnspilte 
videoer        Forhåndsinnspilte videokassetter        
Forhåndsinnspilte videokassetter        
Forhåndsinnspilte videokassetter med musikk        
Forhåndsinnspilte videokassetter med musikk        
Forhåndsinnspilte videokassetter med tegnefilmer        
Forhåndsinnspilte videokassetter uten musikk        
Forhåndsinnspilte videoplater        Forskuddsbetalte 
telefonkort, magnetisk kryptert        Forsterkere        
Forsterkere for bassgitarer        Forsterkere for 
musikkinstrumenter        Forstørrelsesapparater 
[fotografering]        Forstørrelsesbriller        
Forstørrelsesglass [optikk]        Forstørrelseslinser        
Forsyningskabler        Forurensningssensorer        
Fotoceller        Fotoceller        Fotodioder        



registrerte varemerker 2017.09.04 - nr 36/17

34 
 

Fotoelektrisk utstyr for konvertering av solstråling til 
elektrisk strøm        Fotoelektriske apparater og 
installasjoner for generering av solenergi        
Fotoelektriske celler        Fotoelektriske installasjoner 
for generering av elektrisitet [fotoelektriske kraftverk]      
Fotoelektriske moduler        Fotoelementer og -moduler  
Fotografiapparater        Fotografisk utstyr        
Fotografisk utstyr og instrumenter        Fotografiske 
eksponeringsmålere        Fotografiske negativer        
Fotografiske og kinematografiske apparater og 
instrumenter        Fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter        Fotokameraer 
for umiddelbar produksjon av bilder        
Fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, 
elektrostatiske og termiske]        Fotomotstand        
Fotoprojektorer        Fotosensorer        Fotoskrivere        
Fotostativer for fotografiapparater        Fototelegrafi 
(apparater for fototelegrafi        Frekvensmålere        
Frekvensomformere        Fridykkingsmasker        
Frivare        Frostglass        Frostvæsketestere        
Fysikkapparater og -instrumenter        Galvanimetre       
Galvaniske batterier        Galvaniske elementer        
Gassanalysatorer for gjenværende gass        
Gassblandere for laboratoriebruk        Gassfølere        
Gasskromatografiutstyr for laboratoriebruk        
Gasslekkasjealarmer        Gassmasker        
Gassmålere        Gassmålere        Gasstrømmonitorer    
Gauger [mål for masketetthet]        Geigertellere        
Geodetiske apparater og -instrumenter        
Gitareffektprosessorer        Gitarforsterkere        
Gitarkabler        Gitter for elektriske akkumulatorer        
Gitterhjelmer for baseball-catcher        
Gjenbrukssprøyter for laboratoriebruk        Gjengede 
elektriske kabelkoblinger        Gjengemålermaskiner og 
-instrumenter        Gjengeskjæremålere        
Gjenopplivingsdukke        Gjentakere for radio- og tv-
stasjoner        Glanseapparater for fotografier        
Glass for solbriller        Glassartikler for laboratoriebruk  
Glassrør for vitenskapelige formål        Glasstørkere for 
laboratoriebruk        Globalt posisjoneringssystem 
apparater [gps]        Gnistfangere [elektrisk]        Gps      
Gps [global positioning system] -mottakere        Gps 
[global positioning system] -navigasjonsenheter        
Gps [global positioning system] -sendere        Gps 
[global positioning system] -sporings- og 
lokaliseringsenheter        Grafikkakseleratorer        
Grafiske brukergrensesnitt programvare        Grafiske 
utjevnere        Grammofoner        Grammofoner        
Grammofonplater        Grammofonplater med musikk     
Grammofonstifter        Gravimeter        Grenkontakter 
med flyttbare kontakter        Grenseflatekretsløp for 
videokameraer        Grensesnitt for datamaskiner        
Grensesnittkort for databehandlingsutstyr        
Grensesnittmoduler for datamaskiner        
Grunnbelastningsanordninger (for lysdimmere)        
Gruppevare for data        Gyrokompass        Gyrometer  
Gyroskoper        Halvlederbrikker        Halvlederbrikker   
Halvledere        Halvlederenheter        
Halvlederminneenheter        Halvlederminneenheter       
Hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industriell bruk        Hansker for beskyttelse mot ulykker 
Hansker for dykking        Harddisker for datamaskiner    
Harddisker for datamaskiner        
Harddisklagringsenheter i miniatyr        
Harddiskstasjoner        Hastighetsmålere        
Hastighetsmålere        Hastighetsmålingsutstyr        
Hastighetsregulatorer for platespillere        Heliografiske 
apparater        Hjelmer for amerikansk fotball        
Hjelmer for ishockey        Hjelmer for motorsyklister        
Hjemmekinoprojektorer        Hodebeskyttere for sport     
Hodetelefoner        Holdere for elektriske spoler        
Holdere for mobiltelefoner        Holdere og etuier for cd-
og dvd-plater        Holdere tilpasset cd-plater        
Holografiutstyr        Hologrammer        Hovedkretskort    
Humanoide roboter med kunstig intelligens        
Hundefløyter        Husholdningstermometre        
Hydrometer        Hygrometer [luftfuktighetsmålere]        
Hyllestativer tilpasset for datamaskinvare        
Hyllestativer tilpasset for maskinvare innen 

telekommunikasjon        Hylstre for elektriske kabler       
Høydemålere        Høyfrekvensapparater        
Høyfrekvensbryter for koblingseffektilførsel        
Høyfrekvensbrytere        Høyspenningstransformatorer  
Høyspenningstrømtilførsler        Høytrykksmålere        
Høyttalende telefoner        Høyttaleranlegg        
Høyttalere        Høyttalere for bærbare multimediespiller 
Høyttalere for datamaskiner        Høyttalere med 
innebygde forsterkere        Høyttalerenheter        
Høyttalerkasser        Høyttalersystemer        
Høyttalersystemer bestående av høyttalere og 
kabinetter for bruk med høyttalere        Håndfrisett for 
mobiltelekommunikasjon        Håndfrisett for telefoner    
Håndholdte datamaskiner        Håndholdte detektorer     
Håndholdte pc-er        Håndholdte skannere        
Håndholdte skjold for bruk av politiet        
Håndleddsputer for bruk med datatastaturer        
Håndleddstøtte for bruk med computere        
Håndleddstøtte for brukere av datamus        
Håndmikrofonholdere til biltelefon        
Identifikasjonshylstere for elektriske ledninger        
Identifikasjonstråd for elektriske ledninger        
Identitetskort [magnetiske]        Ikke-lineære optiske 
fibre        Indikatorlys for telekommunikasjonsutstyr        
Induksjonsapparater, elektriske        
Induksjonsregulatorer        Induksjonsspoler        
Induktansfiltre        Industriprosesskontrollprogramvare   
Infrarøddetektorer        Infrarøde fjernkontroller        
Infrarøde kameraer        Infrarøde sensorer        
Inkubatorer for laboratoriebruk        Innbruddsalarmer     
Innbruddsalarmer        Innbruddsalarmer, utenom for 
kjøretøy        Innenheter for datamaskiner        
Innleggskassett [foto]        Innspilte cd-plater        
Innspilte dataspillprogrammer        Innspilte 
dataspillprogramvare        Innspilte videoplater og 
kassetter        Innvendige kjølevifter for datamaskiner 
[maskinvare]        Inspeksjonsspeil for arbeid        
Instrumenter for kosmografi        Instrumenter for å 
måle lengde        Instrumenter og maskiner for 
materialtesting        Integrert 
operativsystemprogramvare        Integrerte kretser        
Integrerte kretskort [smartkort]        Integrerte 
kretsminnekort        Integrerte kretsmoduler        
Integrerte programvarepakker        Interaktiv 
dataprogramvare        Interaktiv 
multimediaprogramvare for spilling        Interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner        Interaktive berøringsskjemterminaler 
Interaktive cd- og cd-rom-plater        Interaktive 
dataspillprogrammer        Interaktive dvd-plater        
Interaktive tavler        Interaktive videospillprogrammer   
Interferensmålere        Interkom        
Interkommunikasjonsapparater        Interne modemer     
Internettelefoner        Internettservere        Intern-tv-
kameraer        Intranettservere        
Ioniseringsapparater [ikke for behandling av luft og 
vann]        Isolatorer [for elektrisitet]        Isolerte 
elektriske koblinger        Jaktkikkerter        
Jernbanesignaler        Jernbanesignalutstyr, lysende 
eller mekanisk        Jordede støpsler        Joysticker for 
bruk med datamaskiner, andre enn videospill        
Jukebokser        Kabelbeskyttelser        Kabelhoder        
Kabelkanaler for fiberoptikk        Kabelmodem        
Kabel-tv-mottakere        Kabel-tv-omformere        Kabel-
tv-sendere        Kabler for elektrisk eller optisk 
signaloverføring        Kabler for elektrisk 
signaloverføring        Kabler for elektriske og optiske 
signaloverføringssystemer        Kabler for optisk 
signaloverføring        Kabler, elektriske        Kaffemålere 
Kalibermål        Kalibrerte fotoelektriske referanseceller  
Kalkulatorer        Kalorimetere        Kamerablitzer        
Kameraer med lineære bildesensorer        Kamerafilm, 
eksponert        Kameralinser        Kamerasøkere        
Kanalsystem for elektriske kabler        Kapillærrør        
Karaokemaskiner        Karaokeutstyr        Karbon 
nanorør for bruk i meget små elektroniske og 
mekaniske applikasjoner        Karbondioksidsensorer     
Karbonmonoksidsensorer        Kassaapparater        
Kassaapparater, regnemaskiner, 
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databehandlingsutstyr, datamaskiner        Kassett- og 
cd-spillere        Kassettspiller        Kassettspillere        
Kassettspillere for biler        Kassettspillere for biler        
Katodeanordninger for rustbeskyttelse        Katoder        
Katodestrålerør        Kikkerter        Kikkerter        
Kikkertlinjaler        Kikkertsikter for skytevåpen        
Kilometertellere        Kilometertellere for kjøretøyer        
Kinematografiske filmer [eksponerte]        Kinomaskiner 
og -apparater        Kjeder for solbriller        Kjeder og 
snorer for solbriller        Kjøkkenvekter        Kjøleribber 
for bruk i datamaskiner        Kjøleskapmagneter        
Kjøleunderlag for bærbar pc        Kjølevæske-
temperatursensorer        Klarelamper [for kontroll av 
egg]        Klær for beskyttelse mot brann        Klær for 
beskyttelse mot kjemikalier og stråling        Klær for 
beskyttelse mot ulykker        Klær med isolasjon for 
beskyttelse mot ulykker eller skade        Klær og fottøy 
for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann        Klær 
og hansker for bruk ved sveising for beskyttelse mot 
ulykker og skader        Klær spesielt laget for bruk i 
laboratorier        Klær, fot- og hodetøy for beskyttelse 
mot ulykker, stråling og brann        Knebeskyttere for 
arbeidere        Koaksialkabler        Kobberpanel for 
kretskort        Kobbertråder, isolerte        Koblinger for 
elektroniske kretser        Koblingsanordninger, 
elektriske        Koblingsbokser [elektrisitet]        
Koblingstavler        Koblingsur        Kodete 
identifikasjonsarmånd, magnetiske        Kodete 
magnetkort        Kolber for laboratoriebruk        
Kolbestativer        Kollisjonstestdukker        Kombinert 
hodetelefon og mikrofon        Kombinert hodetelefon og 
mikrofon for bruk med datamaskiner        Kombinert 
hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner        
Kombinert hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner    
Kombinerte karbonmonoksid- og røykvarslere        
Kombinerte videospillere og -opptakere        
Kommunikasjonsdatamaskiner        
Kommunikasjonsprogramvare        
Kommunikasjonsprogramvare for å etablere forbindelse 
mellom datanettverksbrukere        
Kommunikasjonsprogramvare for å etablere forbindelse 
mellom globale datanettverk        
Kommunikasjonsservere [dataprogramvare]        
Kommutatorer        Kompaktdisker [audio-video]        
Kompakte digitalkameraer        Komparatorer        
Kompasser        Kompassnåler        
Kompileringsprogramvare        Komponentdeler for 
antenner        Kondensatorer [elektr.]        
Kondensorlinser        Kontaktadaptere        Kontakter, 
elektriske        Kontakter, elektriske, ikke av edelt metall 
Kontaktkabler        Kontaktlinser        
Kontaktlinsestandard        Kontrollapparater for 
frankering        Kontrollapparater og -instrumenter 
[inspeksjon]        Kontrollapparater, elektriske        
Kontrollinstrumenter for varmekjeler        Kontrollpanel 
for sikkerhetsalarmer        Kontrolltavler [elektrisitet]        
Koplingsenheter [databehandlingsutstyr]        
Korreksjonsglass [optikk]        Kortdistanseradioer        
Kortlesere        Kortlesere for kredittkort        Kortlesere 
for magnetisk krypterte kort        Kortleserutstyr        
Kraftfordelings- eller styringsmaskiner og -utstyr        
Kraftfordelingsbokser        Kraftlinjekorreksjoner        
Kredittkortkodemaskiner [eksterne dataenheter]        
Kredittvurderingsprogramvare        Krengningsmålere    
Kretskort        Kretstestere        Kromatografiapparater 
til laboratoriebruk        Kromatografisk kolonne for 
laboratoriebruk        Kronografer 
[tidsregisteringsapparater]        Kroppsbåren teknologi 
(wearables)        Krypterte elektroniske databrikkekort    
Krypterte elektroniske databrikkekort for identifisering 
av visse brukere av datamaskiner og mobiltelefoner       
Krypterte forskuddsbetalte magnetkort        Krypterte 
integrerte kretskort        Krypterte kort        Krypterte 
kundekort        Krypterte smartkort        Krystall 
[detektor]        Kulerammer        Kunstige lemmer for 
medisinsk instruksjon [læringsapparater]        Kuvøser 
for bakteriekulturer        Kvantepunkter [krystalliske 
halvledermaterialer]        Kvantitetsmålere        
Kvelespoler for bruk i elektriske apparater        

Kvikksølvmålere        Kystpatruljeradarer        
Laboratoriearbeidsplater        Laboratoriebrett        
Laboratorieroboter        Laboratoriesentrifuger        
Laboratorieutstyr og -instrumenter        Ladere for 
elektroniske sigaretter        Ladeststasjoner for el-
kjøretøy        Lagringsenheter for datamaskiner        
Lagringsrør for laboratorier        Laktodensimetre 
[melkeprøver]        Laktometer        Laminære 
strømningsskap for laboratoriebruk        Lamper for 
mørkerom [fotografering]        Landmålerkjeder        
Landmålerstang        Lanterner [signal]        Laser, ikke 
for medisinsk bruk        Laserdioder        Lasere for 
måling        Lasermålingssystemer        Laserpekere       
Laserpekere        Laserplater        Laserskrivere        
Lavfrekvensforsterkere        Lavfrekvenskretskort        
Lavprofil dc-til-dc-omformere        Ledningsklemmer 
[elektrisitet]        Ledningsnett, elektriske        
Ledningstestere        Ledningstråder, elektriske        
Lengdemålere        Lesebrett        Lesere 
[databehandlingsutstyr]        Likerettere [elektrisitet]        
Likerettere for strøm        Likerettermoduler        
Likeretterrør        Likestrøminngangsforsyning        
Linjaler [måleinstrumenter]        Litiumbatterier        
Litiumionbatterier        Livbøyer for bruk ved 
redningsaksjoner til havs        Livredingskapsler for 
bruk ved naturkatastrofer        Livredningsutstyr        
Loddeapparater og -maskiner [dybde- og høydemåling] 
Loddeliner        Logger        Lokale nettverk        
Lommedatamaskiner for å gjøre notater        
Lommekalkulatorer        Lommevekter        Lorgnetter     
Lp-plater        Lukkemekanismer [fotografering]        
Lukkere for kameraer        Lukkerutløsere for kameraer  
Luminescensmåleenheter        Luper [optiske]        Lyd- 
og bildeinnspillingsutstyr        Lyd- og videoinnspillinger  
Lyd- og videokassetter        Lyd- og videomiksebord       
Lydalarmer        Lydarmer for platespillere        
Lydbøker        Lydbåndopptakere        
Lydbåndopptakere        Lydfilmer        Lydfilmfremvisere 
Lydgrensesnitt        Lydinnspillings- og -avspillingsutstyr 
Lydinnspillingsutstyr        Lydinnspillingsutstyr        
Lydkassetter        Lydkassetter        Lydkassetter med 
musikk        Lydkort        Lydledninger        
Lydmiksebord        Lydmiksere        Lydmiksere        
Lydmiksere med integrerte forsterkere        Lydmålere    
Lydmålere        Lydmålingsutstyr        Lydopptak        
Lydopptak med musikk        Lydopptakere        
Lydtrakter for høyttalere        Lydutstyr        Lynavledere 
Lysbildeapparater        Lysbildefilm, eksponert        
Lysbildefilm-monteringer        Lysbilder        Lysbrytere   
Lysdioder [led]        Lysdiodeskjermer [led-skjermer]       
Lysdiode-tv [led-tv]        Lysende bøyer for sikkerhet og 
advarsel        Lysende eller mekaniske 
signalanordninger        Lysende sikkerhetsbøyer        
Lysende sjømerker        Lyskopieringsapparater        
Lysmålere        Lyspenner        Lysregulatorer        
Lysrør for reklame        Lysskilt        Lysskilt        
Lysstrømmålere        Læretuier for mobiltelefoner        
Låser for kjøretøy, elektriske        Låser, elektriske        
Låser, elektronisk        Magnetbånd        
Magnetbåndslettere        Magnetbåndstasjon [data]        
Magneter        Magnethoderenseutstyr        
Magnethoderenseutstyr        Magnetisk databærere, 
innspillingsplater        Magnetisk krypterte debetkort       
Magnetisk krypterte kort for databærere        Magnetisk 
krypterte kredittkort        Magnetisk krypterte nøkkelkort  
Magnetiske databærere        Magnetiske og optiske 
databærere        Magnetiske omkodere        Magnetiske 
skapdørhengsler        Magnetiske skruesøkere for vegg 
Magnetiske tråder        Magnetkjerner        
Magnetkompass        Magnetkompass for landmåling     
Magnetometre        Magnetooptiske og optiske 
databærere        Magnetooptiske plater        
Magnetspoler        Manometer        
Markeringsanordning for søm        Markeringsbøyer       
Maser        Maskiner for metallfasthetsprøver        
Maskiner for metallhardhetsprøver        Maskiner for 
metallkomprimeringsprøver        Maskiner for telling og 
sortering av penger        Maskiner og instrumenter for 
testing av overflateruhet        Maskinlesbare 
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databærere        Maskinlesbare databærere spilt inn 
med programmer        Maskinvare for datanettverk        
Maskinvare for lokalt nettverk [lan]        
Matematikkprosessorer        Matematikksett        
Materialeprøvemaskiner        
Materialeprøvingsinstrumenter        Materialer for 
elektrisk strømføring [ledninger, kabler]        
Matriseskrivere        Mat-tidsmålere        Mc-briller        
Megafoner        Mekaniske eggekokere        Mekaniske 
skilt        Mekanismer for jetongstyrte apparater        
Mekanismer for myntstyrte apparater        Membraner 
[akustiske lydhinner]        Membraner for vitenskapelige 
apparater        Mengdemålere        Metalldetektorer        
Metallurgiske mikroskoper        Meteorologiske 
ballonger        Meteorologiske instrumenter        
Metermål        Metronomer        Mikrobrikkekort        
Mikrobrikker [datamaskinvare]        Mikrobølgeantenner 
Mikrobølgeovner for laboratoriebruk        
Mikrocomputere        Mikrofoner        Mikrofoner for 
kommunikasjonsenheter        Mikrofoner for 
telekommunikasjonsutstyr        Mikrofonkabler        
Mikrofonkondensatorer        Mikrofonmiksere        
Mikrofonstativ        Mikrokontrollere        Mikrokort        
Mikrokretsløp        Mikrometer        Mikrometriske 
skruer for optiske instrumenter        Mikroprocessorer     
Mikroskoper        Mikroskoper for kirurgi        
Mikroskoplamper        Mikrotomer        Miksere 
[lydutstyr]        Mineralisolerte elektriske kabler        
Minibankautomat        Minidatamaskiner        
Minneenheter for bruk med databehandlingsutstyr        
Minnekort        Minnekort        Minnekort 
[datamaskinvare]        Minnekort for kameraer        
Minnekort for videospillmaskiner        
Minnekortadaptere        Minnekortlesere        
Minnekortlesere        Minneutvidelsesmoduler        
Mobile datamottakere        Mobilradioer        
Mobiltelefondeksler        Mobiltelefondeksler laget av 
tøy eller tekstilmaterialer        Mobiltelefoner        
Mobiltelefoner med store taster og tall som bistår 
brukere med svekket syn eller fingerferdighet        
Mobiltelefonetuier laget av lær eller lærimitasjoner        
Mobiltelefonomslag        Mobiltelefonstropper        
Mobiltelefonutstyr        Mobiltelefonutstyr med innebygd 
telefakssystem        Modemer        Modemkabler        
Monitorer [datamaskinvare]        Monitorer 
[dataprogrammer]        Monokkelrammer        Monokler  
Motstander, elektriske        
Motstandsmålingsinstrumenter        Motstandstråder      
Mottakere        Mottaks- og dekodingsutstyr og -
instrumenter for satellittsending        Mottaks- og 
sendeutstyr for radio        Mp3-spillere        
Multifunksjonkameraer        
Multifunksjonsdatatastaturer        
Multimediaakselleratorkort        Multimediaapparater og 
-instrumenter        Multimediaprogramvare spilt inn på 
cd-rom        Multimediaprojektorer        Multipleksere      
Mus [databehandlingsutstyr]        Musematter        
Musikalske lydopptak        Musikalske videoopptak        
Musikkhodetelefoner        
Musikkomposisjonsprogramvare        
Myntinnkastmekanismer for fjernsynsapparater        
Mynttelefoner        Myntteller- og sorteringsmaskiner      
Myntvekslere        Mønstergjenkjennende systemer 
bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare        Mørkerom [fotografering]        Måle- 
og kontrollapparater og instrumenter        Måle- og 
prøvemaskiner og instrumenter        Måleapparater for 
huder        Måleapparater for tråddiameter        
Måleapparater og -instrumenter        Måleapparater, 
elektriske        Målebegre        Målebord [instrument for 
landmåling]        Målebøtter        Målebånd        
Måleglass        Måleinstrumenter        Måleinstrumenter 
for bredde og høyde        Målelinjaler        Målelinjaler    
Måleredskaper        Måleringer        Måleskjeer        
Målestokker        Nattbriller        Nautiske apparater og 
instrumenter        Navigasjonsapparater for kjøretøyer    
Navigasjonsdatamaskiner for biler        
Navigasjonsinstrumenter        Navigeringsbøyer        
Nedlastbar datagrafikk        Nedlastbar 

dataprogramvare        Nedlastbar dataprogramvare for 
ekstern overvåking og analyse        Nedlastbar digital 
musikk        Nedlastbar digital musikk fra mp3-
internettsider        Nedlastbar grafikk for mobiltelefoner   
Nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare for å 
spille dataspill        Nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille videospill        
Nedlastbar programvare for direktemeldinger og 
elektroniske e-posttjenester        Nedlastbar trykkskrift    
Nedlastbare billedfiler        Nedlastbare dataspill        
Nedlastbare dataspillprogrammer        Nedlastbare 
elektroniske aviser        Nedlastbare elektroniske bøker  
Nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
magasiner        Nedlastbare filmer        Nedlastbare 
mediefiler        Nedlastbare musikalske lydopptak        
Nedlastbare musikkfiler        Nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner        Nedlastbare ringetoner og grafikk 
for mobiltelefoner        Nedlastbare telefonringetoner      
Nedlastbare video- og lydfiler        Nedlastbare 
videoopptak        Nedlastbare videoopptak med musikk  
Nedlastbart dataprogramvare        Nedlastbart 
datasikkerhetsprogramvare        Nedlastbart 
dataspillprogramvare        Nedtransformatorer        
Neseklyper for dykkere        Neseklyper for dykkere og 
svømmere.        Neseklyper for svømmere        
Nettbrett        Nettkameraer        Nettladere        
Nettstedutviklingsprogramvare        
Nettverksoperativsystemprogrammer        
Nettverksrutere        Nettverksservere        
Nettverkstelefaksservere        Nikkel-kadmiumbatterier   
Nikkel-kadmiumbatterier        Nivelleringsinstrumenter    
Nivelleringskikkerter        Nivelleringsmålere [for måling 
av horisontale plan]        Nivellerstenger for landmåling  
Nivåfølere        Nivåfølere        Nivåindikatorer        
Nivåkonvertere        Nivåmålere        Notisbok i form av 
datamaskin        Nødlys for kjøretøy [lyssignaler]        
Nødsignalsendere        Nøkkelkort med kode        Nåler 
for landmålingskompass        Objektivdeksler for 
kameraer        Objektiver [optikk]        Objektiver for 
astrofotografi        Objektiver for videokameraer        
Objektivfiltre for kameraer        Objektivlukkere for 
kameraer        Objektivsylindre for mikroskop        
Objektivsylindre for teleskop        
Observasjonsinstrumenter        Ohmmålere 
[motstandsmålere]        Oksygenfølere, ikke for 
medisinsk bruk        Oksygenmasker, ikke for 
medisinske formål        Oksygenmonitorer, ikke for 
medisinske formål        Oksygenpusteapparater, 
utenom for kunstig åndedrett        Oksygenregulatorer    
Oktanter        Okularer        Oljenivåfølere        
Omformere for elektriske støpsler        Omformere, 
elektriske        Omkoblere for telekommunikasjonsutstyr 
Omkodere        Omkodings- og dekodingsutstyr        
Omslag for nettbrett        Omslag for pda        
Opasimetre        Operative programmer, innregistrerte 
for datamaskiner        Operativsystem for 
nettverkstilgangsservere        
Operativsystemprogrammer        
Operativsystemprogramvare for lokalt nettverk [lan]        
Oppdriftsbalanseringsutstyr for dykkere        
Oppdriftsvest for dykking        Oppladbare batterier        
Oppladbare elektriske batterier        
Oppmålingsinstrumenter        Opptransformatorer        
Optisk fiber [ledetråder for lysstråler]        Optisk 
inspeksjonsutstyr for industribruk        Optisk 
tegnlesings [ocr] -utstyr        Optisk visnings- og 
registreringsutstyr        Optiske apparater og 
instrumenter        Optiske artikler        Optiske 
databærere        Optiske filtre        Optiske 
frekvensmetrologiutstyr        Optiske følere        Optiske 
glass        Optiske glass for solbriller        Optiske 
halvlederforsterkere        Optiske kabler        Optiske 
kikkhull for dører        Optiske linser        Optiske 
linsesikter        Optiske linsesikter        Optiske lukkere   
Optiske lykter        Optiske mottakere        Optiske 
platelesere        Optiske plater        Optiske plater med 
musikk        Optiske platestasjoner        Optiske prismer 
Optiske reflektorer        Optiske sender-
/mottakerenheter        Optiske sendere        Optiske 
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skannere        Optiske speil        Optiske speil        
Optiske tegnlesere        Organiske lysdioder [oled]        
Oscillatorer        Oscillograf        Oscilloskoper        
Overførings- og mottaksutstyr for telefaks        
Overlevelsesdrakter        Overtrykkskamre, ikke for 
medisinske formål        Ovner for bruk i laboratorier        
Ozonapparater        Pagineringsapparater        
Papiromslag for telefonmikrofoner        Parabolantenner 
Parallellutganger for data        Parasittdrepende 
apparater, elektriske        Parkometere        
Partikkelakseleratorer        Partikkelemisjonmonitorer     
Partikkelemisjonsmonitorer        
Partikkelstrømmonitorer        Passer [måleinstrument]    
Pc-er        Pc-kort        Pdf-oppretting og -
konverteringsprogramvare        Pedagogisk 
programvare        Pedagogisk programvare for barn       
Peilestaver for kjøretøy        Pekeplater        Pekeplater 
for datamaskiner        Periskoper        Permer tilpasset 
cd-er        Personalarmer        
Personelloppsporingsutstyr        Personlig verneutstyr 
mot ulykker        Personlige digitalassistenter [pda-er]     
Personlige sikkerhetsalarmer        Personsøkere        
Personsøkere        Personsøkingsutstyr        
Personvernprogramvare        Petriskåler        
Petriskåler for laboratoriebruk        Piezoelektriske 
brytere        Pipetter        Pipettespisser for 
laboratoriebruk        Pipettestativer for laboratoriebruk    
Pitotrør        Planetariumprojektorer        Planimeter        
Plasmaskjermer        Plasma-tv        Plast- og 
pappbokser tilpasset lagring av platealbum        
Plastbioreaktorer for éngangsbruk for cellekultur        
Plastprøvemaskiner        Plateavspillingsapparater og -
instrumenter        Platekameraer        Plateminne        
Plater [lp/cd]        Plater for elektriske akkumulatorer       
Plateskiftere for datamaskiner        Platespillere        
Platespillere        Platestasjoner og -drivere på 
datamaskiner        Plotter        Plugin-kontakter        
Polarimeter        Polarisasjonsbibeholdende optiske 
fibre        Polarisasjonsmikroskoper        
Polaroidkameraer        Polklemmer [elektrisitet]        
Polyetylenmålebegre        Polygrafer, ikke for 
medisinske formål        Polymerlysdioder [pled]        
Presisjonsteodolitter        Presisjonsvekter        Printere  
Prismer for mikroskoper        Prismer for optiske formål  
Prismer for teleskoper        Prismer for vitenskapelige 
formål        Programmer spilt inn på elektroniske kretser 
for underholdningsutstyr med flytende krystallskjermer   
Programmerbare digitale tv-opptakere        
Programvare        Programvare        Programvare for 
behandling av bilder, grafikk og tekst        Programvare 
for dataskjermsparing        Programvare for datatavler    
Programvare for datateknologi        Programvare for 
diagnose og feilsøking        Programvare for gps-
navigasjonssystemer        Programvare for 
internettilgang        Programvare for opprettelse, 
forenkling og styring av ekstern tilgang til, og 
kommunikasjon med, lokale og globale nettverk        
Programvare for optisk tegnlesing        Programvare for 
satellittnavigasjonssystemer        Programvare for 
søkemotorer        Programvare for å søke og hente 
informasjon på et datanettverk        Programvarer 
[innregistrerte edb programmer, software]        
Projeksjonsapparater        Projeksjonskapasitive 
berøringssensorer        Projeksjonsskjermer        
Projeksjonsskjermer for kinofilmer        Projektorer        
Projektorer for underholdningsindustrien        
Prosessorenhetkjølere [cpu]        
Prosessorenhetklokker [cpu]        Prosessorenhetvifter 
[cpu]        Prosessorer        Prøveapparater for 
dieseloljeutslipp        Punchemaskiner for hullkort        
Pusteapparater for undervannssvømming        
Pusteapparater under vann        Pustemasker, andre 
enn for kunstig åndedrett        Pyrometer        Radarer    
Radarmottakere        Radarmottakere med forsterkere   
Radarsendere        Radarvarslere        Radio- og tv-
antenner        Radio- og tv-utstyr        Radioaktivitet 
måleinstrumenter        Radioaktivitet måleutstyr        
Radioapparater        Radioapparater for kjøretøyer        
Radioer for kjøretøy        Radioforsterkere        

Radiofrekvensadaptere        Radiofrekvensforsterkere    
Radiofrekvensgjentakere        Radiofrekvensmottakere   
Radiofrekvenssendere        Radiofrekvensstyrte låser     
Radiolinjekabler        Radiologiske apparater for 
industriell bruk        Radiologiske skjermer for industriell 
bruk        Radiomaster        Radiomottakere        
Radiosendere        Radiosendere og -mottakere        
Radiosignalantenner        Radiosignaltunere        
Radiotelefonapparater        Radiotelefoner        
Radiotelegrafiapparater        Radiotunere        
Radioutstyr og -instrumenter        Radondetektorer        
Rammer for diapositiver [foto]        Rammer for solbriller 
Rasterbildeprosessorer        Rastere for fotogravyr        
Reagensrør        Rebreathere ["gjenpustere"] for 
dykking        Redigeringsapparater for filmer        
Redningsbelter        Redningsbøyer        Redningsflåter  
Redningsseil        Redningsstiger        Redningsvester    
Redningsvester        Redningsvester for hunder        
Reduksjonsapparater [elektrisitet]        Redundant 
matrise av uavhengige disker [raid] regulatorer        
Refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot 
trafikkulykker        Refleksvester        Reflektorer        
Reflektorer for mikroskoper        Reflektorer for 
teleskoper        Reflektorer for trafikksignaler        
Refraktometer        Refraktorer [linsekikkerter]        
Registreringsenheter        Regneskiver        
Regnestaver        Regulatorer for bruk ved dykking        
Regulatorer for scenebelysning        Reimer for 
solbriller        Releer        Releer for radio- og tv-
stasjoner        Rensebånd for lydhoder        Rensekar 
[fotografering]        Rensekassetter for 
lydbåndopptakere        Rensekassetter for 
videoopptakere        Reometre        Reostater        
Resonatorer        Respirasjonsapparater [unntatt for 
kunstig åndedrett]        Retorter        Ridehjelmer        
Ringeklokker [varslingsapparater]        Ringeklokker, 
elektriskee        Ringeknapper        Ringetoner, grafikk 
og musikk som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter        Roperter        
Roterende omformere        Roterende signallys        
Ryggekameraer for biler        Røkdetektorer        
Røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk        
Røntgenfilmer (eksponerte)        Røntgenfotografier, 
andre enn for medisinske formål        Røntgenstrålerør, 
ikke for medisinsk bruk        Røykvarslere        
Røykvarslertestere        Safirstifter for platespillere        
Saltvekter        Satellittantenner        Satellittelefoner       
Satellitter for vitenskapelig bruk        Satellittmottakere    
Satellittmottaks- og dekodingsutstyr og -instrumenter     
Satellittnavigasjonssystemer        Satellittnavigatorer      
Satellittprosessorer        Satellittsendere        
Sekstanter        Selfiestenger        Selvlysende 
klesplagg med refleksbånd for forebyggelse av ulykker   
Selvutløsere for kameraer        Sementprøvemaskiner    
Sender-/mottakerenheter        Sender-/mottakerenheter 
for radio        Senderapparater [telekommunikasjon]       
Senderapparater for elektroniske signaler        
Senitteleskoper        Sensorer [måleutstyr], utenom for 
medisinsk bruk        Sensorer for tidsinnstilling        
Sentrallåser for motorkjøretøy        Serielle dataporter    
Sfærometer        Sidevern for briller        Signalbøyer      
Signalfangere for telekommunikasjonsutstyr        
Signalfløyter        Signalfløyter        Signaliseringsutstyr 
og -instrumenter        Signalklokker        
Signaloverføringsutstyr        Signalprosessorer        
Signalskilt, lysende eller mekaniske        
Sikkerhetsalarmer        Sikkerhetsmerker 
[kryperingsanordninger]        Sikkerhetsnett, utenom for 
kjøretøy eller sportsformål        Sikkerhetsseler, andre 
enn for bilseter eller sportsutstyr        Sikkerhetsvester 
for vannskikjøring        Sikre mikroprosessorer        
Sikre terminaler for elektroniske transaksjoner        
Sikringer        Sikringer for telekommunikasjonsutstyr     
Sikringsinnretninger for jernbanetrafikk        
Sikringstråder av metall-legeringer        Silikonskiver for 
integrerte kretser        Silisiumbrikker        
Silisiumbrikker        Silisiumkarbiddioder        
Silisiumskiver for integrerte kretser        Sim-kort        
Simulatorer for styring eller kontroll av kjøretøyer        
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Sirener        Sirener for kjøretøy        Sjøkompass        
Sjøsignaliseringsapparater        Skanner 
[databehandlingsutstyr]        Skibriller        Skjermer        
Skjermer [fotografi]        Skjermkort        Skjermkort for 
datamaskin        Sko for beskyttelse mot ulykker og 
brann        Sko for vern mot ulykker, stråling og brann     
Skreddermål        Skredsensorer        Skrifttyper på 
magnetmedia        Skrin for objektglass til mikroskoper   
Skrittellere [podometer]        Skrivehoder for 
blekkskrivere        Skrivehoder for dataskrivere        
Skrivehoder for plottere        Skriverkabler        
Skuddsikre klær        Skuddsikre vester        Skuddsikre 
vester        Skyvelær        Skyvemål        Slagskrivere     
Smartarmbånd        Smartarmbånd [måleinstrumenter]   
Smartbriller        Smartklokker        Smartringer        
Smartringer        Smarttelefoner        Smeltedigler        
Smelteovner for laboratorieforsøk        Smeltesikringer   
Snakkende vekter        Snorer for solbriller        Snorkler 
Snøbriller        Softwareutviklingsverktøy        
Solbatterier        Solblender        Solbriller        
Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet        
Solceller        Solceller        Sonar        Sondeblylodd      
Sondeliner        Sonder for testing av integrerte kretser   
Sonder for vitenskapelig bruk        Speedometertestere  
Speedometre for kjøretøy        Spektrofotometre        
Spektrografer        Spektroskoper        
Spenningsovervåkingsenheter        
Spenningsregulatorer        Spenningsregulatorer for 
kjøretøyer        Spenningsstabilisatorer        
Spenningstestere        Spenningsvindkjeler        
Sperretransformatorer        Spesialdrakter for 
beskyttelse av flyvere        Spesialmøbler for bruk i 
laboratorium        Spillkassetter for bruk med 
elektronisk spillutstyr        Spoler [fotografering]        
Spoler for elektromagneter        Spoler, elektriske        
Sportsbriller        Sportsbriller        Sportsfløyter        
Sportsradarer        Sportstreningssimulatorer        
Sprinkleranlegg for brannbeskyttelse        Spritmålere    
Standardprogrammer        Startkabler        Startkabler 
for motorer        Stasjonære datamaskiner        Statisk 
jordingssystemer og -utstyr        Statiske 
magnetiseringsmaskiner        Statiske 
spenningsregulatorer        Stativer for bruk med 
kirurgimikroskoper        Stativer for fotografiapparater     
Stativer for lydopptaksinstrumenter        Stativer 
tilpasset forsterkere        Stativer tilpasset høyttalere      
Stemplingsur [tidsregistreringsapparat]        
Stereoforsterkere        Stereohodetelefoner        
Stereomikroskoper        Stereomottakere        
Stereoskoper        Stereoskopiapparater        
Stereotunere        Stikkontakter        Stillingsfølere        
Stoppeklokker for bruk som spesialisert tidtakingsutstyr  
Store integrerte kretser        Storskjermer med flytende 
krystaller [lcd-skjermer]        Strekkodeetiketter, kryptert 
Strek-kodelesere        Strekmål [måleverktøy]        
Stroboskoper        Stropper for amerikanske 
fotballhjelmer        Strømadaptere        Strømbank 
[nødlader]        Strømbrytere        Strømforsterkere        
Strømkabler        Strømkoblere [elektrisitet]        
Strømkontakter        Strømledninger        
Strømregulatorer        Strømsamlere, elektriske        
Strømvendere, elektriske        Strålingsdetektorer        
Strålingsmåleinstrumenter        
Strålingsmåleinstrumenter        Styrekuler 
[pekeenheter]        Støpsler, stikkontakter og andre 
kontakter [elektriske tilkoblinger]        Støttebelter for 
arbeidere        Støvbriller        Støvmasker        
Støvmasker        Subwoofer        Subwoofere        
Sukkermålere        Sulfittmålere        Summere        
Superdatamaskiner        Superminidatamaskiner        
Sveisebriller        Sveisemasker        Sveisemasker        
Sveisetransformatorer        Svømme-/dykkemasker        
Svømmebrett for sikkerhetsformål        Svømmebriller    
Sykkelhjelmer        Sykkelspeedometere        
Syremålere        Syremålere for akkumulatorer        
Takometer        Taksameter        Tannbeskytter for 
sport        Tannbeskyttere        Tastaturer for 
datamaskiner        Tastaturer for mobiltelefoner        
Tastaturer for sikkerhetsalarmer        Teaterkikkerter      

Tegnebord        Tegnefilmer        Tegneutstyr og 
instrumenter tilpasset for bruk med datamaskiner        
Tekstbehandlingsutstyr        Tekstbehandlingsutstyr       
Tekstilprøvemaskiner        Tekstmaskiner for fjernsyn     
Telefaksmaskiner        Telefaksmaskiner        
Telefonadaptere        Telefonapparater        Telefoner     
Telefonhodesett        Telefonkabler        Telefonrør        
Telefonsendeapparater        Telefonsentralapparater      
Telegrafapparater        Telegraftråder        Telekabler     
Telekommunikasjonsenheter og -utstyr        
Telekommunikasjonsmaskiner og -utstyr        
Telekommunikasjonsutstyr        
Telekommunikasjonsutstyr        
Telekommunikasjonsutstyr for bruk med digitale og 
analoge signaler        Telekommunikasjonsutstyr for 
bruk med mobile nettverk        
Telekommunikasjonsutstyr og -instrumenter        
Teleskoper        Teleskopsikter        Teleskopsikter for 
artilleri        Teleskopsikter for bueskyting        
Teleskopsikter for pistoler        Teleskopsikter for rifler    
Telleapparater        Temperaturfølere        
Temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål        
Temperaturmålere        Tenningsbatterier        
Teodolitter        Terminaler for radiotelefoner        
Termionrør for radioer        Termiske skrivere        
Termistorer        Termoelementer        
Termografikameraer        Termo-hygrometer        
Termometre for laboratoriebruk        Termometre, ikke 
for medisinsk bruk        Termostater        Termostater 
for bilmotorer        Termostater for kjøretøyer        
Testutstyr for testing av trykte kretskort        
Tetthetsmålere        Tid- og datostempelmaskiner        
Tidsregistreringsapparater        Tidsur automatiske        
Tilgangskontroll- og alarmovervåkingssystemer        
Tilgangspunkter til lokalt nettverk [lan]        
Tilgangspunkter til lokalt nettverk [lan] for å etablere 
forbindelse mellom nettverksbrukere        Tilpassede for 
fotografiske apparater og instrumenter        Timeglass    
Tomme cd-plater        Tomme cd-rom-er for lyd- eller 
videoopptak        Tomme digitale lydkassetter        
Tomme disketter        Tomme disketter for 
datamaskiner        Tomme dvd-plater        Tomme 
elektroniske databrikkekort [tomme smartkort]        
Tomme harddisker for datamaskiner        Tomme 
integrerte kretskort [tomme smartkort]        Tomme 
kassetter for lagring av data        Tomme lydkassetter     
Tomme lydkassetter        Tomme magnetbånd        
Tomme magnetbånd for lydbåndopptakere        Tomme 
magnetiske databærere        Tomme magnetplater        
Tomme opptakbare dvd-plater        Tomme optiske 
plater        Tomme plater [lp/cd]        Tomme plater for 
datamaskiner        Tomme smartkort        Tomme 
videokassetter        Tomme videokassetter        
Tommestokk        Tommestokker        Tommestokker     
Tommestokker        Tonerkassetter, tomme, for 
fotokopimaskiner        Tonerkassetter, tomme, for 
printere og fotokopieringsmaskiner        Tonerkassetter, 
tomme, for skrivere        Toveisradioer        Trafikkjegler 
Trafikkjegler        Trafikklys        Trafikklys 
[signalleringsutstyr]        Transdusere        
Transformatorer        Transistorer        Transitter for 
landmåling        Transmitter [telekommunikasjon]        
Trans-multipleksere        Transpondere        Trebente 
stativer for landmålingsutstyr        Trebente stativer for 
teleskoper        Trepolrør        Trykkfølere        
Trykkluftreserveenheter for dykking        
Trykkmåleinstrumenter        Trykkmålere        
Trykkmålere for ventiler        Trykkskriveinstrumenter      
Trykte kretser        Trykte kretskort med integrerte 
kretser        Trådløs datamus        Trådløse 
eksternenheter        Trådløse mottakere        Trådløse 
sendere        Trådløse telefoner        Trådløst hodesett 
for bruk med mobiltelefoner        Trådløst telefoniutstyr   
Trådløst telefonutstyr        Trådtellere        Turtellere       
Tv-/radio-tunere for bil        Tv-antenner        Tv-
dekodere        Tv-er for bil        T-vinkellinjaler        Tv-
kameraer        Tv-mottakere [tv-mottakere]        
Typehjulskrivere        Tyristorer        Tyverialarmer        
Tørkeapparater for fotografier        Tørkestativer for 
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fotografering        Tørrceller        
Tåkesignalinnretninger, ikke eksplosive        Ultralyd 
feildetektorer        Ultralyddetektorer        Ultralydfølere   
Ultralyd-objektdetektorer for bruk på kjøretøy        
Undersøkelsesapparater for næringsmidler        
Undervannskameraer        Undervisnings- og 
opplæringsutstyr        Undervisnings- og 
opplæringsutstyr og -instrumenter        
Undervisningsapparater        Undervisningsutstyr og -
instrumenter        Universal seriebuss [usb] -
maskinvare        Universal seriebuss [usb] modemer      
Universal seriebuss [usb] -operativsystemprogramvare  
Universale seriebusskabler [usb-kabler]        Urinmålere 
Usb-minnepinner        Utladningsrør, elektriske, unntatt 
for belysning        Utløsere [foto-]        Utstyr for bytting 
av platespillerstifter        Utvidelseskort for 
datamaskiner        Vakuumdestilleringskolonner for 
laboratoriebruk        Vakuumdestilleringsutstyr for 
laboratoriebruk        Vakuummålere        Vakuumrør       
Vakuumrør [radio]        Valutaautensitetsapparater og -
utstyr        Vannmålere        Vannstandsmålere        
Vanntette overlevelsesdrakter for å hindre drukning        
Varetrekk for datamaskiner, formet        Variometre        
Varmedetektorer        Varmekontrollapparater        
Varmesensitive temperaturindikatorremser        
Varselflagg        Varselflagg        Varsellamper ved 
bilhavari, utenom for bildeler        Varseltrekanter for 
kjøretøyer        Vatere        Vatre        Veieapparater og 
-instrumenter        Veiemaskiner        
Veimerkingsanordninger, lysende eller mekaniske        
Vekkerklokker, elektriske        Vektbelter for dykking       
Vekter        Vekter for bruk med vektskåler        Vekter 
med kroppsmasseanalyser        Vektlodd        
Vektskåler for medisinske formål        Verktøy for 
dataprogramvareutvikling        Verktøy 
måleinstrumenter        Vernebriller        Vernebriller        
Vernebriller        Vernehjelmer        Verneklær for bruk 
av motorsyklister for beskyttelse mot ulykker eller 
skade        Verneutstyr mot røntgenstråler, ikke for 
medisinsk bruk        Vesker for bærbare datamaskiner    
Vesker for elektroniske dagbøker        Vesker for 
laptoper        Vesker som er spesialtilpasset kameraer 
og fotoutstyr        Vesker tilpasset mobiltelefoner        
Vibrasjonsmålere        Vibrasjonssensorer        
Vibrasjonssensorer for installasjon i vindmøllehus        
Vibrerende alarmer som påminnelser for å ta medisin    
Video cd-spillere        Video multipleksutstyr        Video-
akselleratorer        Videoavspillingssutstyr        
Videobilledbehandlingssystemer        Videobånd        
Videodigitaliserere        Videofilmer        Videokameraer 
Videokamerastativer        Videokassetter        
Videokassetter og videoplater spilt inn med animasjon   
Videokassettspillere        Videokort        Videokretskort   
Videomiksebord        Videomiksere        Videomonitorer 
Videomottakere        Videoopptak        Videoopptakere   
Videoopptakere for biler        Videoopptakere for biler     
Videoopptaksutstyr        Videooverføringsutstyr        
Videoovervåkingskameraer        
Videoovervåkingssystemer        Videoplater        
Videoprojektorer        Videoprosessorer        
Videoskjermenheter        Videoskjermer        
Videospillere        Videospillere        Videospillkassetter  
Videospillkassetter        Videospillplater        
Videospillprogrammer        Videospillprogrammer        
Videospillprogramvare        Videoutstyr        Vikletråder 
[elektrisitet]        Vindposer for indikering av vindretning 
og -intensitet        Vindpølser [for angivelse av 
vindretning]        Vindstyrkemålere        Vinkellinjaler       
Vinkelmålere [måleinstrument]        Vinkler for måling     
Vipper [elektrisitet]        Virtual reality hodetelefoner       
Virtuell virkelighetprogramvare        Virtuell 
virkelighetspillprogramvare        Virtuelt privat 
datanettverk [vpn] -maskinvare        Virtuelt privat 
datanettverk [vpn] -operativsystem        Visir for 
vernehjelmer        Visirer, utenom for medisinske formål 
Viskosimeter        Visningskameraer        Visuelle 
skjermenheter        Vitenskapelig utstyr        
Vitenskapelig utstyr og -instrumenter        
Vitenskapelig, nautisk, landmåling, foto, kino, optisk, 

vekt, måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], 
livredning og undervisnings-utstyr og instrumenter        
Vitenskapelig, optisk, måling, signalisering og kontroll-
utstyr og instrumenter        Voltmetere        
Voteringsmaskiner        Våtdrakter for apparatdykking    
Våtelementer        Walkie-talkies        Wattmetre        
Xerografiske skrivere        X-y-plottere        
Ønskekvister        Øreplugger        Ørepropper        
Ørepropper for dykking  

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast.    Ansiktshåndklær av tekstil        
Avfallstøy        Babypledd        Badehåndklær        
Baderomstekstiler [frottématter, håndklær og kluter]       
Ballistisk motstandsdyktig stoff for bruk i produksjonen 
av skuddsikre og eksplosjonssikre klær, sko og skjold    
Bannere av tekstil eller plast        Barnehåndklær        
Barnetepper        Belagte gummigarnstoffer [for 
tekstilbruk]        Biljardtepper        Blandede fiberstoffer   
Bokbinderlerret        Bolster        Bomullsbaserte 
blandede stoffer        Bomullsstoffer        Bomullsstoffer, 
rutete        Bordduker av tekstil        Bordløpere av 
tekstil        Bordservietter av tekstiler        Bordskånere 
av tekstil        Bordtepper        Brannsikre møbelstoffer   
Brokade        Brokadeflagg        Chenille-stoffer        
Damask [stoffer]        Dekketøy [ikke av papir]        
Dekketøy av tekstil        Dimity [tykt bomullsstoff]        
Draperier [tykke forheng/gardiner]        Droguet 
[mønstret grovt tøy]        Duker, ikke av papir        
Dusjforheng        Dusjforheng av tekstiler eller plast        
Dynetrekk        Ederdunstepper        Elastiske 
garnblandede stoffer        Elastiske stoff for klær        
Elastiske tøystoffer        Etiketter av tekstil        Etiketter 
av tekstil for identifisering av klær        Etiketter av 
tekstil for strekkoder        Filler for papirproduksjon        
Filt        Filt og uvevde tekstilstoffer        Filtpapp        
Filtreringsmaterialer [tekstil]        Filtstoff        
Filtunderlag for trykkeri av tekstiler        Filtvimpler        
Flagg av tekstil eller plast        Flaggduk        Flaggduk 
av tekstil eller plast        Flanell [stoffer]        Fløyel        
Fôrstoff for fottøy        Fórstoffer        Fortrekksgardiner  
Frottéhåndklær        Frottéhåndklær        Futon-tepper    
Gardiner        Gardiner av plast        Gardiner av tekstil 
eller plast        Gardiner laget av tekstilstoffer        
Gardinholdere av tekstiler        Gardinkapper 
[vindusbehandling]        Gardinstoffer        Gas [tekstil]    
Gasstette stoffer for luftballonger        Gavepakning av 
stoff        Glassfiberstoffer for tekstil bruk        
Glasshåndklær        Gobeliner av tekstil        
Golfhåndklær        Gulpekluter, ikke av papir        
Gummiert stoff, annet enn kontorrekvisita        
Gummiert tøy        Gummiert vannbestandig tøy        
Halvsyntetiske fiberstoffer        Hamp-bomullsblandede 
stoffer        Hampebasert blandet tøy        Hampegarn    
Hampelerret        Hamp-silkeblandede stoffer        
Hamp-stoffer        Hamp-ullblandede stoffer        
Hatteovertrekk        Hettehåndklær        
Husholdningslintøy        Håndduker av tekstil        
Håndklær av tekstil med logoer for lag i amerikansk 
fotball        Håndklær av tekstiler        Håndklær, ikke av 
papir        Håndspunnede silkestoff        Hårduk 
[sekkelerret]        Ikke tilpassede stoff møbelovertrekk    
Individuelle spisebrikker laget av tekstil        Innendørs- 
og utendørsgardiner        Japanske bomullshåndklær 
[tenugui]        Jerseystoff for klær        Jerseystoffer        
Jutestoff        Jutestoffer        Kattun        
Kjemofiberstoffer        Krepon [ullstoff, silkestoff]        
Kreppstoffer        Kuvertbrikker av tekstil        
Kuvertbrikker med kniplinger, ikke laget av papir        
Lakener        Lakenposer        Lerret for madrasser        
Lerret for tapetsering og brodering        Liklakener        
Linforing for sko        Linstoffer        Lintøy        
Lommetørkler av tekstiler        Luvvare        
Madrasstrekk        Marabout [silkestoffer]        
Maskevevne stoffer        Mollskinn [tekstil]        
Moskitonett [myggnett]        Myggnett        Myggnett 
som er behandlet med insektdrepende middel        
Møbelovertrekk av tekstil        Møbelstoffer        
Nylonflagg        Nylonstoff        Oppvaskhåndklær for 
tørking        Osteklede        Papirfuton-trekk [tilpasset 
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eller ikke tilpasset]        Papirputevar        Plastbannere  
Plastflagg        Plastlommetørklær        
Plastspisebrikker        Plaststoffer [imitasjon for vevde 
stoffer]        Plastvimpler        Polyesterstoff        
Portierer        Potteskjulere av tekstil        Puffer 
[vindusbehandling]        Putetrekk        Putevar for 
hodeputer        Ramiestoffer        Rayonstoffer        
Regenerert fibergarn        Reisetepper        Sefyrstoff      
Seilduk        Sekkelerret av hamp        Sekkestrie        
Senge- og bordtepper        Sengedekker        
Sengehimler for barnekrybber        Sengehimmel        
Sengelaken av papir        Sengelinnet        Sengeskjørt  
Sengetepper        Sengetepper [sengetøy]        
Sengetepper av papir        Sengetepper av tekstil        
Sengetrekk        Sengetøy og dekketøy        Sett som 
består av tøy for å lage sengetepper        Sikteduker       
Silkebaserte blandede stoffer        Silke-
bomullsblandede stoffer        Silkesengetepper        
Silkestoff med påtrykt mønster [tøy]        Silkestoffer       
Silkestoffer for trykkemønstre        Silketepper        
Silke-ullblandede stoffer        Sjeviotull        Smalt vevet 
tøy        Små gardiner laget av tekstilmaterialer        
Soveposer        Soveposer for barn        Spunnede 
silkestoffer        Stelleunderlag for babyer        Stivlerret  
Stoff i uorganiske fiberblandinger        Stoffbannere        
Stoffer av espartogress        Stoffer for sko        Stoffer 
for tekstile formål        Stoffer som imiterer dyrehuder     
Stoffvimpler        Store badehåndklær        
Strandhåndklær        Strikkede tepper        Strikketøy av 
bomullsgarn        Strikketøy av kjemofibergarn        
Strikketøy av silkegarn        Strikketøy av ullgarn        
Syntetiske fiberstoffer        Taftstoffer        Tekstiler og 
tekstilvarer        Tekstilforinger for klesplagg        
Tekstilmaterialer        Tekstilservietter for fjerning av 
sminke        Tekstilstoffer        Tekstilstoffer for 
produksjon av klær        Tekstilstoffer, ikke vevede        
Tepper for kjæledyr        Tepper for utendørsbruk        
Tilpassede laken        Tilpassede toalettlokk laget av 
tøy eller tøysubstitutter        Trekk        Trekk til 
toalettlokk        Trikotasje [stoffer]        Trykte 
tekstiletiketter        Tyllstoffer        Tøy for interiørdesign  
Tøy laget av syntetiske materialer        Tøybokser for 
lagring av gratulasjonskort        Tøybordduker        
Tøybordløpere        Tøyflagg        Tøygardinkapper        
Tøykaskader        Tøyservietter        Ullbaserte, 
blandede stoffer        Ull-bomullblandede stoffer        
Ullstoffer        Ulltepper        Undertøystoffer        Uvevet 
tøy        Uvevet tøy og filt        Vadmel        Varetrekk for 
beskyttelse av møbler        Varetrekk for møbler av 
plast        Varetrekk for puter        Varmeklebende 
tekstiler        Vaskekluter        Vaskekluter        
Vaskekluter (til personlig bruk)        Vaskevotter        
Veggtepper av tekstil        Vevde stoffer dekket med 
motiver for broderier        Vevet filt        Vindusgardiner   
Vinylspisebrikker        Vognposer        Voksduk        
Voksduker        Ølbrikker av tekstil  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg.Aftenkjoler        Afterski-
støvler        Albuelapper        Allhelgen-kostymer        
Amerikanske fotballvester        Ankelsokker        
Ankelstøvletter        Anorakker [parkaser]        Anti-
sklianordning for sko        Arbeidsklær        
Arbeidsoveraller        Arbeidssko        Arbeidssko        
Armvarmere [klær]        Artikler av klær, skotøy og 
hodeplagg for spedbarn og smårollinger        Ascot 
[halstørkle]        Avtakbare halstørklær for kimonoer 
[haneri]        Babybody        Babykjoler        Babyposer 
[klær]        Babysko        Babysko og støvler        
Babysmekker, ikke av papir        Babysvøp        
Babyundertøy        Badebukser        Badedrakter        
Badehetter        Badekåper        Badesandaler        
Badeshorts        Badetøfler        Badetøy for menn        
Badetøy for menn        Ballettsko [flate sko]        
Ballkjoler        Ballongbukser        Ballsaldansesko        
Bandanas [halstørkler]        Baretter        Barnebukser    
Barnekostymer        Barneluer        Barnesko        
Barnesmekker        Barnetøy        Baseballcaps        
Baseballdrakter        Baseballsko        Basketballsko       
Bekledning for syklister        Beltefester for haori [haori-
himo]        Belter [bekledning]        Belter [deler av 

klesplagg]        Belter laget av lærimitasjon        Belter 
laget av stoff [klær]        Belter laget av tekstil [klær]        
Beltesnorer for kimonoer [koshihimo]        Benklær        
Bermudashorts        Bermudashortser        Beskyttende 
metallbeslag for sko og støvler        Bh-topper        
Bikinier        Blazere        Bleiebukser [klær]        Bluser  
Boblejakker        Boblevester        Boblevester        
Body [klesplagg]        Body [undertøy]        
Bodystocking        Boksershorts [undertøy]        
Boksershorts for damer [undertøy]        Bokseshorts       
Boksesko        Bolaslips        Bolaslips med låser i edelt 
metall        Bolerojakker        Bowlingsko        Brede 
belter for kimono [obiage]        Brede belter for kimono-
sløyfer [obiage-shin]        Brede tøybelter for kimonoer 
[obi]        Brudekjoler        Brudepikekjoler        
Buksedrakter        Buksedresser        Bukseovertrekk     
Bukser        Bukseseler        Bukseskjørt        Bustier      
Bysteholdere        Bærestykker for skjorter        
Capribukser        Caps        Caps med brem        Caps 
med brem        Cardigansett        Damebenklær        
Damekjoler        Damekjoler        Damesko        
Damestøvletter        Dameundertøy        Dameundertøy 
Dameundertøy [klær]        Danseklær        
Dansekostymer        Dansesko        Dansesko        
Denimjakker        Denimjakker        Denimplagg        
Diplomatfrakker        Dresser        Dresser laget av 
skinn        Dresser med vest        Dressjakker        
Dressjakker        Dressokker for menn        Dress-
skjorter        Dress-sko        Duffelcoat        Dusjhetter     
Engangstøfler        Engangsundertøy        Espadriller 
[badesko med såler av espartogress]        
Finlandshetter        Finlandshetter for skibruk        
Fiskehatter        Fiskerjakker        Fiskeskjorter        
Fiskevester        Fjellklatringssko        Fjellstøvler        
Flatsko        Fleecejakker        Fleeceshorts        
Fleecevester        Flippfloppere [fottøy]        Flosshatter  
For, ferdigsydd [deler av klesplagg]        Forkle 
[bekledning]        Forklékjoler        Forsterkningshæler 
for strømper        Fotballsko        Fotballvester        
Fotmuffer ikke elektrisk oppvarmede        Fotside 
kimonoer [nagagi]        Fotstropper for sko, gamasjer og 
benklær        Fottøy        Fottøy for friidrettsutøvere        
Fottøy for menn        Fottøy for menn og kvinner        
Fottøy for snøbrettkjøring        Fottøy for spedbarn        
Fottøy ikke for idrett        Fottøy laget av tre        Fottøy, 
utenom ortopedisk fottøy        Foulard [bekledning]        
Frakker        Frakker med refleksbånd        
Frakker/kåper laget av bomull        Frisørkapper        
Frisørkapper        Fritidsklær        Fritidsklær        
Fritidssko        Fritidssko        Gabardinklær        
Gamasjer        Gauchoer        Gensere        Gensere      
Gensere med lange ermer        Gensere med rund hals  
Gensere med v-hals        Gensere uten ermer        
Golfbukser        Golfcaps        Golfklær [utenom 
hansker]        Golfshorts        Golfskjorter        Golfskjørt 
Golfsko        Golfskopigger        G-strenger        G-
strenger [undertøy]        Gummisko        Gummisåler      
Gummisåler for jikatabi        Gummivadestøvler        
Gymnastikksko        Gymsko        Halskjeder for kjoler    
Halslinninger [deler av klesplagg]        Halstørkler        
Halstørklær        Halstørklær        Halterneck-topper       
Halvhansker        Hansker [bekledning]        Hansker 
laget av skinn, hud eller pels        Hatteformer        
Hatter        Hawaiiskjorter        Hawaiiskjorter        
Heldresser        Herredresser        Herrefrisøruniformer   
Herresokker        Herreundertøy        Hettegensere        
Hetter [klær]        Hode- og halstørkler av silke        
Hodebånd [bekledning]        Hodeplagg        Hodepynt    
Hodeskjerf        Hodeslør        Hodetørklær [klesplagg]   
Hofteholdere [undertøy]        Hæler        Hælinnlegg        
Hælputer for sko        Høyhalsede gensere        
Høyhalsede gensere        Høyhalsede topper        
Høyhalsede topper        Høyhalsede trøyer        
Håndballsko        Hårbånd [klesplagg]        
Innleggssåler        Jakkeforinger        Jakker        Jakker 
av lær        Jakker med refleksbånd        Jakker uten 
armer        Jaktbukser        Jaktdresser        Jaktjakker    
Jaktskjorter        Jaktvester        Janga-bukser        
Japansk fottøy av risstrå [waraji]        Japansk fottøy 
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med tær [jikatabi]        Japanske ankelsokker [tabi]        
Japanske morgenkåper [nemaki]        Japanske 
sandaler [zori]        Japanske sandaler av filt        
Japanske sandaler av lær        Japanske sandaler med 
fotstropp [asaura-zori]        Japanske støvler og 
sandaler        Japanske tresko [geta]        Jernbeslag 
for sko        Jerseyklær        Joggebukser        Joggesko 
Judodrakter        Judodrakter        Kaftan        
Kakibukser        Kalosjer        Kalosjer [fottøy]        
Kalotter        Kampsportuniformer        
Kamuflasjebukser        Kamuflasjehansker        
Kamuflasjejakker        Kamuflasjeskjorter        
Kamuflasjevester        Kapper        Kapper for bruk i 
salonger og frisørsalonger        Kapper for salonger        
Karatedrakter        Karatedrakter        Kasjmirklær        
Kendoutrustning        Khaki [klær]        Kilestykker [deler 
av klesplagg]        Kilestykker for badedrakter [deler av 
klesplagg]        Kilestykker for lommetøfler [deler av 
klesplagg]        Kilestykker for strømpebukser [deler av 
klesplagg]        Kilestykker for strømper [deler av 
klesplagg]        Kilestykker for trikot [deler av klesplagg]  
Kilestykker for undertøy [deler av klesplagg]        Kilter   
Kimonoer        Kimonoer        Kinahatter [suge-gasa]      
Kjeledresser        Kjeledresser        Kjeledresser        
Kjoler        Kjoler        Kjortler [tradisjonelle 
embetsdrakter]        Klatresko        Klatresko        
Klesartikler for spedbarn og smårollinger        
Klesartikler for teaterbruk        Klesartikler laget av pels  
Klessett [klær]        Klær        Klær av lærimitasjon        
Klær av papir        Klær av pels        Klær for barn        
Klær for barn        Klær for bilister        Klær for bruk 
innen bryting        Klær for bruk innen judo        Klær for 
damer        Klær for gravide        Klær for gutter        
Klær for gymnastikk        Klær for jenter        Klær for 
menn        Klær for menn, damer og barn        Klær for 
spedbarn        Klær for surfing        Klær, ikke for 
verneklær, med refleks eller selvlysende elementer 
eller materialer        Klær, skotøy, hodeplagg        
Knestrømper        Knevarmere [klær]        Knotter for 
fotballsko        Knotter for sportssko        Kokkehatter      
Kombinasjons-drakter        Konfeksjonsklær        Kopi-
fotballtrøyer, -shortser og -sokker        Kopi-
fotballtrøyer, -shortser og -sokker [amerikansk fotball]    
Korkapper        Korseletter        Korsettbelter        
Korsetter        Korsetter [undertøy]        Kort nattkjole 
[babydoll]        Kortbukser        Korte kapper for 
kimonoer [haori]        Korte snekkerbukser        Korte 
topper        Korte underskjørt        Korte uniformsjakker  
Kortermede skjorte        Kortermete t-skjorter        
Kostymer for bruk i rollespill        Krager        Kravatter    
Kraveløse jakker        Kunstfiberantrekk for vannsport    
Kunstløpantrekk        Kunstløpsklær        Kyser        
Kåper        Laboratoriefrakker        Landhockeysko        
Lange jakker        Lange underbukser        Lange 
underbukser        Lange, spraglede hawaiianske kjoler   
Langermede skjorter        Langermete t-skjorter        
Langt undertøy        Lappevester        Lave tresko 
[hiyori-geta]        Lave tresko [koma-geta]        Leggings 
[bukser]        Leggvarmere        Lester av metall for sko 
og støvler        Linartikler av tøy        Livreer        
Livstykker [undertøy]        Lommer for klær        Luer      
Luer for spedbarn, babyer, smårollinger og barn        
Lueskygger        Lær- eller lærimitasjonsklær        
Lærbelter [klær]        Lærhodeplagg        Lærjakker        
Lærjakker        Lærsandaler        Lærsko        Løpesko   
Løssnipper        Magebelter [klær]        Magebelter for 
kimonoer [datemaki]        Mamelukker        Manipler 
[liturgiske -]        Mansjetter        Mantilla (spansk sjal)    
Maskeradekostymer        Messehagler        
Messeserker        Metallbeslag for japanske tresko        
Miniskjørt        Mitraer [bispeluer]        Mokasiner        
Mokasiner        Morgenkjoler        Motorsykkelhansker    
Motorsykkeljakker        Motorsykkelklær        
Motorsykkelregnjakker        Motorsykkelstøvler        
Muffer [klesplagg]        Munkekutter [klesplagg]        
Naler eller stropper for sko og støvler        
Nasjonaldrakter [klær]        Nattkjoler        Nattkjoler for 
gravide        Nattluer        Nattøy        Neglisjeer        
Olabukser        Olabukser        Overall        Overaller 

[klesplagg]        Overlær for japanske sandaler        
Overlær for skotøy        Overlær for støvler        Overlær 
for vevet rotting for japanske sandaler        Overskjorter  
Pannebånd        Papirforklær        Papirhatter        
Papirhatter som klesartikler        Papirsko som brukes 
når man går gjennom metalldetektorer for å holde føtter 
og sokker rene        Paramenter [klesplagg]        Pareo   
Parkas        Partyhatter [klær]        Pedikyrsandaler        
Pedikyrsandaler        Pedikyrsandaler        Peleriner       
Pelser [klesplagg]        Pelsjakker        Pelskraver        
Pelskåper        Pelskåper        Pelsluer        Pelsmuffer   
Pelstøfler        Pengebelter [bekledningsgjenstand]        
Piké-skjorter        Pilotdresser        Pilotjakker        
Pilotjakker        Plast babysmekker        Plastforklær       
Plissert dameundertøy        Plissé-skjørt for 
seremonielle kimonoer [hakama]        Plysjklær        
Pologensere        Poloskjorter        Polo-strikketopper     
Polstrede bukser for treningsbruk        Polstrede jakker   
Polstrede shortser        Polstrede shortser for 
treningsbruk        Polstrede trøyer for treningsbruk        
Ponchoer        Prestekjoler        Pumps [fottøy]        
Pyjamasbukser        Pyjamaser        Pyntelommetørkle 
[del av klesdrakt]        Regn-/vindtøy        Regnbukser     
Regnfrakker        Regnfrakker        Regnhatter        
Regnjakker        Regnjakker        Regnstøvler        
Regnstøvler [ashida]        Regntøy        Regntøy        
Ridehansker        Ridejakker        Ridesko        
Ridestøvler        Ruanas        Rugbyshortser        
Rugbysko        Rugbytopper        Runde skotteluer        
Røykejakker        Sandaler        Sandaler uten remmer   
Saraper        Sari        Saronger        Seildresser        
Seildukssko        Seilsko        Selskapsantrekk        
Selvklebende brystholdere        Semskede jakker        
Sengejakker        Seremonielle kjoler for kvinner        
Serker        Serker for gravide        Shortser        
Shortsskjørt        Silkeklær        Silkeskjerf        Singleter 
Sjaketter        Sjal        Sjal        Sjømannsluer        
Skibukser        Skibukser        Skibukser med seler        
Skidrakter        Skidrakter        Skidrakter for 
konkurranse        Skihansker        Skijakker        Skiklær 
Skiluer        Skinnbukser        Skinnbukser        
Skinnklær        Skinnpels        Skistøvler        Skjerf        
Skjerf [klesplagg]        Skjorte (kortermet)        
Skjortebryst        Skjorter        Skjorter for dress        
Skjorter med åpen krage        Skjørt        Sko        
Skoflikker        Skoinnlegg for ikke-ortopediske formål     
Skoleuniformer        Skoreimer        Skosåler        
Skosåler for reparasjon        Skotrekk        Skuldersjal    
Skuldersjal [klesplagg]        Skyggeluer        Slacks        
Slipovere        Slips        Slør [bekledning]        Sløyfer 
[klesplagg]        Slåbroker        Smekker, ikke av papir    
Smekker, ikke av tøy eller papir        Smoking        
Smokingbelter        Småhatter        Snekkerbukser        
Snøbrettbukser        Snøbrettdrakter        
Snøbretthansker        Snøbrettjakker        
Snøbrettstøvler        Snøbrettvotter        Snørestøvler     
Sokkeholdere        Sokker        Sokker med gummisåler 
Sokker med gummisåler        Solhatter        Solskjermer 
[hodeplagg]        Sommerkjoler        Sovemaske        
Sparkebukser        Sports-bh-er        Sportsfiskerskotøy  
Sportsjakker        Sportsjakker        Sportsklær        
Sportssingleter        Sportssko        Sportssko        
Sportssokker        Sportstrøyer        Sportstrøyer        
Sportstrøyer med korte ermer        Sportstøy        
Sportstøy        Sportsundertøy-overdeler        
Steppesko        Stolaer [pelsverk]        Stramme 
ridebukser        Strammesnorer for kimonoer [datejime]  
Stranddresser        Strandsko        
Strandtopper/strandshorts        Strekkbukser        
Strikkejakker        Strikkeluer        Strikkeskjørt        
Strikkevotter        Stroppeløse bh-er        Stropper for 
brystholdere        Strømpebukser        Strømpebånd       
Strømpeholdere        Strømper        Strømper uten fot     
Støvfrakk/støvkåpe        Støvler        Støvler for sport      
Støvler og sko        Støvletter (korte)        
Svangerskapsbelter [klesplagg]        
Svetteabsorberende sokker        Svetteabsorberende 
strømper        Svetteabsorberende undertøy        
Svetteavvisende sports-bh-er        Svetteavvisende 
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sports-bh-er        Svetteavvisende sportstrøyer        
Svettebånd        Svettehemmende sokker        
Svingpjattdresser        Svømmedrakter        
Sykepleierbukser        Sykepleieruniformer        
Sykepleieruniformer        Sykkeldrakter        
Sykkelhansker        Sykkelshorts        Sykkelsko        
Sykkeltrøyer        Sålekanter for sko        Såler [for 
fottøy]        Såler for japanske sandaler        
Tenniskjoler        Tennisklær        Tennissko        
Tennissko        Termisk undertøy        Termiske 
hodeplagg        Termiske klær        Termiske sokker       
Tettsittende, hele badedrakter [trikotasje]        
Tilpassede svømmedrakter med integrert brystholder     
Todelt pyjamas        Togaer        Topper        Topper 
[klær]        Topper [undertøy]        Toppluer        
Tradisjonelle japanske klesplagg        Tredelte dresser 
[klær]        Treningsbukser        Treningsjakker        
Treningsklær        Treningsshortser        Treningssokker 
Tresandaler        Tresko        Trestykker for japanske 
tresko        Trestykker for japanske tresko        
Triatlonantrekk        Trikotasje [klær]        Trikoter        
Trikoter        Trikotjakker        Trikotklær        Truser        
Truser [panties]        Trykte t-skjorter        T-skjorter        
Tubetopper        Tunikaer        Turbaner        
Turndrakter        Tversoversløyfe        Tøfler        
Tørrdrakter        Tøysmekker        Tøysmekker for 
voksne        Tåkapper        Tåkapper [deler av fottøy]      
Tåreimer for japanske sandaler [zori]        Tåreimer for 
japanske tresko        Ullklær        Ullsokker        
Ullstrømpebukser        Ulluer        Ullvester        
Underarmkilestykker [deler av klesplagg]        
Underbukser        Underkjoler [undertøy]        
Underskjørt        Underskjørt [klær]        Undertrøyer       
Undertrøyer        Undertrøyer for kimonoer [juban]        
Undertrøyer for kimonoer [koshimaki]        Undertøy       
Undertøy for gravide        Undertøysett        Uniformer    
Uniformer for kampsporter        Uteklær        
Vadestøvler        Valenki [filtstøvler]        Vannsko        
Vanntette jakker        Vanntette jakker og bukser        
Vanntette klær        Vanntette klær        Vanntette 
støvler for fisking        Vanntette ytterklær        
Vendbare jakker        Vesker spesielt tilpasset 
jaktstøvler        Vesker spesielt tilpasset skistøvler        
Vester        Vevde artikler av klær        Vevde skjorter     
Vindbukser        Vinddresser        Vindjakker        
Vindtette jakker        Vindtette klesplagg        Vindvester 
Vinterfrakker/-kåper        Vinterhansker        
Vinterjakker        Vinterstøvler        Volleyballsko        
Volleyballtrøyer        Våpenkjoler        Våtdrakter for 
brettseiling        Våtdrakter for surfere        Våtdrakter 
for vannsport        Våtdrakter for vannsport [over vann]   
Våtdrakthansker        Yogabukser        Yogasko        
Yogatrøyer        Yttertøy        Ørebånd [klesplagg]        
Øreklaffer [bekledning]        Øyelapp (utkledning) 
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apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. Trådløse 
telefoner; Håndholdte datamaskiner; bærbare 
datamaskiner; mobil telefoner; personlige 
digitalassistenter [PDA-er]; smarttelefoner; håndholdte 
og bærbare digitale elektroniske enheter for sending, 
lagring, manipulering, innspilling og vurdering av tekst, 
bilder, lyd, video og data, inkludert via globale 
kommunikasjonsnettverk, trådløse nettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; datamaskinvare, 
programvare og periferiutstyr for interaktive 
fjernsynsapparater (TV), programmering og sosiale 
nettverk; datamaskiner; tablett-datamaskiner, 
elektroniske boklesere, audio- og videospillere, 
elektroniske personlige planleggere, personlige digitale 
assistenter og GPS-innretninger, og elektroniske og 
mekaniske deler og tilbehør dertil; dataspillmaskiner 
utstyrt med en kamerafunksjon tilpasset for anvendelse 
med ekstern skjerm eller monitor; fjernkontroller; TV-
dekodere, nemlig lyd, video og mediemottakere og 
dekodere, kabel-TV omformere, og ethernet-streaming 
media omformere; fjernsyns(TV)tunere; trådløse 
styreenheter for å overvåke og kontrollere funksjonen til 
andre elektroniske enheter; styreenheter for 
elektroniske spill; styreenheter for videospill; TV-
dekodere; dataspillmaskin, mobiltelefon, trådløs 
telefon, smarttelefon, TV og tilbehør til bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter, nemlig monitorer, 
skjermer, tastaturer, muser, ledninger, kabler, 
modemer, diskettstasjoner, adaptere, adapterkort, 
kabelkoblinger, plugin kontakter; elektriske 
strømkontakter, forankringsstasjoner, ladestasjoner, 
pekepenn, drivere, batterier, batteriladere, 
batteripakker, strømforsyninger, minnekort og 
minnekortlesere, hodetelefoner og øretelefoner, 
høyttalere, mikrofoner, kombinert hodetelefon og 
mikrofon, etuier, deksler og stativer for datamaskiner 
og TV-dekodere; datamaskin, elektronisk, mobiltelefon, 
trådløs telefon, og smarttelefonspill programvare; 
nedlastbare lydverk, visuelle verk, audiovisuelle verk og 
elektroniske publikasjoner med bøker, magasiner, 
aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og håndbøker 
for ulike emner; programvare for foreldrekontroll; 
programvare for forenkling av online-tjenester for sosial 
nettverk; programvare for applikasjonsutvikling; 
programvareutviklings-kit bestående av 
programvareutviklings verktøy for utvikling av innhold 
og levering av tjenester på tvers av globale 
datanettverk, trådløse nettverk, og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; programvare for utvikling og 
publisering av applikasjoner for interaktiv 
videostreaming til enhver enhet med video dekoder og 
oppstrøms signal; programvare for bruk til enhver enhet 
med videodekoder og et oppstrøms signal i samspill 
med en applikasjon for interaktiv videostreaming til 
enheten; stemmegjenkjenningsprogramvare; 
tegngjenkjenning programvare; bildegjenkjennings- og 
sammenligningsprogramvare; dataprogramvare og 
maskinvare for overføring, deling, mottak, nedlastning, 
visning, innspilling, sending, manipulering, og 
optimalisering av innhold, tekst, visuelle verker, 
lydverker, audiovisuelle verker, litterære verker, data, 
filer, dokumenter, elektroniske verk og 
dataspillprogrammer via datamaskiner, mobiler, 
trådløse mobiler, smarttelefoner, fjernsyn (TV), TV-
mottakere, TV- dekodere, dataspillmaskiner eller 
bærbare elektroniske enheter; dataprogramvare som 
muliggjør nedlastning og tilgang til innhold, tekst, 
visuelle verker, lyd-verk, audiovisuelle verker, litterære 
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verker, data, filer, dokumenter og elektroniske verk på 
en datamaskin, mobiltelefon, trådløs telefon, 
smarttelefon fjernsyn (TV), TV- mottaker, TV dekodere, 
dataspillmaskin eller bærbar elektronisk enhet; 
datamskinvare og dataprogramvare for å overvåke 
driften av lyd- og videoenheter og for å se, søke eller 
spille lyd, video, fjernsyn, filmer, fotografier og andre 
digitale bilder, og annet multimediainnhold; Grafiske 
brukergrensesnitt programvare; dataprogramvare for 
formattering og konvertering av innhold, tekst, visuelle 
verker, lyd-verk, audiovisuelle verker, litterære verker, 
data, filer, dokumenter og elektroniske verk til et format 
som er kompatible med datamaskiner, mobiler, 
trådløse mobiler, smarttelefoner, fjernsyn (TV), TV-
mottakere, TV- dekodere, dataspillmaskiner eller 
bærbare elektroniske enheter; dataprogramvare som 
muliggjør nedlastning og tilgang til innhold, tekst, 
visuelle verker, lyd-verk, audiovisuelle verker, litterære 
verker, data, filer, dokumenter og elektroniske verk på 
en datamaskin, mobiltelefon, trådløs telefon, 
smarttelefon, fjernsyn (TV), TV-mottaker, TV-dekoder, 
dataspillmaskin, eller bærbare elektroniske enheter; 
dataprogramvare for mottak, transport, koding, 
dekoding, dekryptering, kryptering, overføring, 
multipleks, de-multipleks og manipulering av video, lyd 
og tekst i digitalt format for å levere fjernsyn og annen 
videoprogrammering til egnede videoenheter for 
distribusjon av fjernsyns programmering for visning på 
fjernsyn, monitorer, mobiltelefoner, trådløse telefoner, 
smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett, og bærbare 
elektroniske enheter; programvare for publisering; 
nettbrett, TV- dekodere, mobiltelefoner, tråløse 
telefoner og dataoperativsystemprogramvare for 
smarttelefoner; nedlastbare applikasjoner for nettbrett, 
mobiltelefoner, trådløse telefoner og smarttelefoner; 
dataprogramvare for formatering og konvertering av 
innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, audiovisuelle verk, 
litterære verk, data, filer, dokumenter og elektroniske 
verk til et format som er kompatibelt med bærbare 
elektroniske enheter, mobiltelefoner, trådløse telefoner, 
smarttelefoner og datamaskiner; dataprogramvare; 
datamaskinvare;  bærbar og håndholdt elektronisk 
enhet; bærbart computer periferiutstyr; 
brukergrensesnitt enhet, programvare, maskinvare og 
periferiutstyr; bevegelsesfølsomme og interaktive 
datamaskinvare, programvare og periferiutstyr; virtuell 
og holografisk berøringsskjerm; holografisk projeksjon 
system og apparater. Datamaskinvare, programvare og 
periferiutstyr for å muliggjøre sanntids 
brukerinteraksjon ed digitalt innhold på holografiske 
display og skjermer; computer periferiutstyr; tilbehør til 
datamaskiner og håndholdte elektroniske enheter; 
maskinvare og periferiutstyr for ekstern tilgang og 
overføring av data; datamaskinvare og periferiutstyr for 
visning av data og video; elektronisk spillprogramvare;  
beskyttende bærevesker spesielt tilpasset håndholdte 
videospill systemer; Bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter for overføring, lagring, 
manipulering, innspilling, og gjennomgang av tekst, 
bilder, lyd, video og data, inkludert via globale 
datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske og mekaniske 
deler og tilbehør dertil; datamaskiner, lyd og video-
spillere, dagbøker [elektroniske], personlige 
digitalassistenter [PDA-er] og GPS [Global Positioning 
System] -enheter og elektroniske og mekaniske deler 
og tilbehør dertil; strømadaptere, strømledninger, 
strømladere; batteriladere for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter; minnekort og minnekortlesere; 
elektrisk, lyd og ledninger, skrivere og 
koblingsanordninger; Vesker, deksler, stands, skinn, 
høyttalere, tilbehør, monitorer, skrivere, skjermer og 
tastatur for bærbare elektroniske enheter; 
datamaskinvare og programvare; computer 
periferiutstyr; elektroniske forankringsstasjoner; 
batteriladere; elektriske koblinger, ledninger, kabler og 
adaptere; trådløse fjernkontroller for bærbare 
elektroniske enheter og datamaskiner; hodetelefoner 
og øretelefoner; tomme plater for datamaskiner; tomme 

digitale lagringsmedier; tomme elektroniske 
lagrningsmedier; tomme smartkort; datamaskin kabler; 
kalkulatorer; kameravesker; kamerastativer; datamus; 
datanettverksrutere og datanettverksnav; datatilbehør, 
nemlig, datakabler for ekstern datamaskin kabling i 
naturen av FireWire-kabler, USB kabler; USB-HUBS; 
minnekortlesere; projektorer, nemlig lydfremvisere og 
forsterkere; DVD-brennere; DVD stasjoner; computer 
periferiutstyr i naturen av trådløse kort; mediespillere; 
mediespiller komponenter og tilbehør, nemlig, nemlig 
beskyttelsesdeksler og etuier for bærbare 
mediespillere, ladere, elektriske- og strømkabler; 
videoelektroniske komponenter og tilbehør, nemlig, 
elektriske- og strømkabler og ladere; digitale 
elektroniske komponenter og tilbehør, nemlig hylstre, 
bærevesker, og tilpasset plastfilm kjent som skinn som 
dekker og gir en ripesikker barriere eller beskyttelse 
spesielt utviklet for datamaskiner, digitale audio og 
mediespillere, MP3-spillere, mobiltelefoner, Personlige 
digitalassistenter [PDA-er]; videoelektronikk og 
komponenter og tilbehør dertil nemlig ledninger, 
adaptere, batteriladere, periferiutstyr, og stylus 
pekepenner; USB-kabler; video kabler; 
forlegelseskabler; elektriske- og strømkabler; 
omformere; USB maskinvare; tastatur; data- og 
minnelagrings enheter, nemlig, tomme minnepinner, 
USB minnepinner, digitale USB-minnekort og 
kortlesere; skriverkomponenter og tilbehør, nemlig, 
kabler; dataprogramvare; datamaskinvare; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner nemlig skjønnlitteratur, 
sakprosa, tegneserier og manus via datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; nedlastbare filmer og 
kinofilmer med fiksjon (fiction) og ikke-fiksjon (non-
fiction) historier som tilbys via data- og 
kommunikasjonsnettverk;e-bøker; nedlastbare maler 
for utforming av bøker, noveller, dreiebøker, manus, 
tegneserier, lyd- og videofiler; dataprogram for samling, 
redigering, organisering, modifisering, bok merking, 
overføring, lagring og deling av data og informasjon; 
nedlastbare lydbøker og digitale lydfiler; programvare 
innen feltet tekst-, bilde- og lydoverføring og -visning; 
dataprogrammer for tilgang til filmer, TV show, videoer 
og musikk; nedlastbar lyd, video og audiovisuelt 
innhold via data- og kommunikasjonsnettverk med 
filmer, TV programmer, videoer og musikk; 
dataprogram for samling, redigering, organisering, 
modifisering, bok merking, overføring, lagring og deling 
av data og informasjon; programvare for tekst-, bilde- 
og lydoverføring og -visning; maskinvare og 
programvare for å lage, behandle og godkjenne 
betalingstransaksjoner med kredittkort, debetkort, 
gavekort, kontantkort og andre betalingsformer; 
elektroniske enheter, nemlig kortlesere, databrikke 
lesere, salgsterminaler og tilhørende maskinvare og 
programvare, alt for å akseptere, utføre, muliggjøre, 
tilrettelegge, behandle, drifte, autentisere og 
administrere betalingstransaksjoner via mobile enheter 
og lokale og globale kommunikasjonsnettverk; e-
handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via mobile enheter, og lokale 
og globale datanettverk; dataprogrammer, nemlig 
programvare applikasjoner for bruk av forbrukere innen 
feltet mobile betalinger; datamaskinvare og 
programvare for å samle inn, analysere og fremskaffe 
data og informasjon om elektroniske 
betalingstransaksjoner; dataprogram for å tilrettelegge 
for mobile betalinger, og muliggjøre at forbrukerne kan 
bruke sin elektroniske signatur, pinkode, navn eller 
bilde i å fullføre mobile betalingstransaksjoner; 
dataprogram for å utstede kvitteringer vedrørende 
mobile betalingstransaksjoner; programvare for bruk til 
utstedelse av fakturaer og innkreving forfalte beløp; 
dataprogrammer for å tilrettelegge og administrere 
finans-kundekommunikasjon, og gi informasjon om 
betalingstransaksjoner; dataprogrammer for å 
fremskaffe en online database innen feltet 
transaksjonsbehandling for å laste opp 
transaksjonsdata, gi statistiske analyser, og produsere 
meldinger og rapporter; dataprogrammer for 
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innsamling, analyse og rapportering av 
forretningsrelaterte data og informasjon, nemlig 
programvare for å lage og rapportering 
forretningsanalyser knyttet til betalingsbehandling, 
godkjenning og sporing; dataprogrammer for å 
tilrettelegge og gjennomføre pengeoverføringer via e-
post, mobile enheter og globale og lokale datanettverk; 
databaser og ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner.    

  Klasse 28   Periferiutstyr for elektroniske spill; håndholdte enheter 
for å spille elektroniske spill; håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer [LCD-skjermer]; spill som 
inngår i en bærbar håndholdt enhet; vesker for spill 
tilbehør; håndholdt spillapparat med flytende 
krystallskjermer og deler og tilbehør til håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer, nemlig, 
strømforsyninger, kabler og batteriladere, alle solgt 
som en enhet; spillmaskiner og apparater, nemlig LCD 
spillmaskiner.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring, 
mottakelse, nedlastning, streaming, kringkasting, tekst, 
bilder, lyd, video og data via lesebrett, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, bærbare elektroniske enheter, bærbare 
digitale enheter, nettbrett, datamaskiner, 
dataspillmaskiner, fjernsyn, TV-mottakere, TV-
dekodere; streaming av lyd, visuelt og audiovisuelt 
materiale via internett eller annet data- eller 
kommunikasjonsnettverk; samtalerom på nett og 
nettsamfunn for overføring av beskjeder vedrørende 
emner av generell interesse mellom 
datamaskinbrukere; gi tilgang til nettkataloger, 
databaser, aktuelle event- nettsteder og blogger, og 
oppslagsverk på nett; gi tilgang til elektroniske enheter 
nemlig tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilkoblingstjenester for overføring 
av bilder, beskjeder, lyd, visuelle, audiovisuelle og 
multimediverk mellom lesebrett, mobilenheter, 
mobiltelefoner, smartelefoner, smartapparater, bærbare 
elektroniske apparater, bærebare digitale apparater, 
nettbrett, mobiltelefoner, smarttelefoner, TV-er, TV-
mottakere, TV-dekodere og dataspillmaskiner;  tilby 
online samtalerom på nett, internettforum og 
nettsamfunn  for å overføring av bilder, videoer, tekst, 
data, bilder og andre elektroniske- og multimediaverk; 
overføring av podcaster; overføring av kringkasting på 
internett; kringkastingstjenester.   
Telekommunikasjonstjenester, nemlig, elektronisk 
overføring av streamet lyd- og videofiler via data- og 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av 
nedlastbare lyd- og videofiler via data- og 
kommunikasjonsnettverk; 
Telekommunikasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse 
av elektroniske oppslagstavler for overføring av 
beskjeder mellom databrukere angående 
underholdning; leveranse av beskjeder via elektronisk 
overføring; telekommunikasjonstjenester, nemlig, 
elektronisk overføring av streamet video og 
multimediafiler via data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av interaktive praterom for overføring av 
beskjeder mellom datamaskinbrukere og abonnenter 
angående et vidt spekter av emner; tilby elektronisk 
overføring av underholdningsanmeldelser og 
informasjon om underholdning gjennom data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilby elektronisk 
kommunikasjon av blogger.  Tilveiebringelse av online 
praterom og elektroniske oppslagstavler; 
Tilveiebringelse av online forum for kommunikasjon 
innen feltet elektroniske spill; Streaming av lyd, video 
og audiovisuelt innhold, data og informasjon på 
internett; Streaming av elektroniske spill via internett; 
Tilby video on-demand overføring av dataspill; Tilby 
brukere med telekommunikasjon aksessstid til 
elektroniske kommunikasjonsnettverk med mål å 
identifisere, lokalisere, gruppere, distribuere og 
administrere data og lenker til tredjeparts dataservere, 
dataprosessorer og databrukere; Tilby tekniske 
støttetjenester for bruken av kommunikasjonsutstyr.   
Tilby elektronisk overføring av finans- og 

forretningsinformasjon mellom og blant kunder og 
forretninger; tilby elektronisk overføring av 
betalingstransaksjoner og relatert informasjon, selger - 
kundekommunikasjon, og reklame- og 
kampanjemateriale; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig, tilby e-postvarsling via internett og mobile 
elektroniske enheter.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Ikke nedlastbare videostrømmetjenester; 
video-on demand tjenester; tilby online ikke-
nedlastbare interaktive ressurser og 
programmeringsguider for film, TV programmering, 
video, musikkvideo, og musikktilpasset til tilskuers 
programmeringspreferanser; og produksjon og leie av 
audiovisuelle verk for strømming og nedlasting, særlig, 
film, fjernsynsprogrammer, videoer, og musikk videoer 
til nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, og 
musikk; underholdningstjenester, nemlig, tilby 
midlertidig bruk av ikke- nedlastbare videospill, musikk, 
videoer, TV, fotografier, komedie, innspillinger av tale, 
og andre underholdningsrelaterte multimedia innhold til 
brukere av datamaskiner, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, fjernsyn (TV), TV mottakere, 
dataspillkonsoller, eller bærbare elektroniske enheter 
via kablet og trådløse nettverk; Utdannings- og 
underholdningstjenester, nemlig tilby online portaler og 
webside med anmeldelser, nyhetsbrev, og blogger 
innenfor områdene utdannings- og 
underholdningsinnhold, nemlig, filmer 
fjernsynsprogrammer, audiovisuelle verk, musikk, 
komedie, innspillinger av tale, lydverk, bøker, 
teaterstykker, litterære verk, sportsbegivenheter, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter som hobbyer, 
turneringer, kunst, dans, musikaler, kultur, sports og 
messe utstillinger, sportsinstruksjon, klubber, 
radioprogrammer, komedie, drama, konkurranser, 
visuelle kunstverk, spill, festivaler, museum, parker, 
kulturelle begivenheter, konserter, skrivebords 
publisering, animasjon, aktuelle hendelser, moteshow, 
og multimediapresentasjoner; tilby virtuelle miljøer der 
brukerne kan samhandle for rekreasjon, fritid eller 
underholdningsformål; tilby informasjon, nyheter og 
kommentarer til aktuelle hendelser og temaer av 
allmenn interesse; tilby anmeldelser, kommentarer og 
informasjon innen TV, film, musikk, komedie og 
innspillinger av tale i et globalt datanettverk og andre 
kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, 
nemlig, profilering av skuespillere, musikere, artister og 
band ved å tilby videoklipp fra musikaler, komedie og 
talefremføringer over et globalt datanettverk; 
underholdningstjenester, nemlig, lage TV, musikk, 
video, videospill, musikk, komedie og taleinnspillinger 
av anbefalinger basert på brukergenerert data; 
arrangering og gjennomføring av konserter; 
underholdningstjenester, nemlig levende musikk, 
komedie og taleshow; tilby en Internett websideportal 
for videospill, musikk, video, TV, foto, komedie og 
innspillinger av tale; abonnement basert webside med 
videospill, musikk, video, TV, foto, komedie, innspilt 
tale og informasjon om det samme; publisering av 
bøker, magasiner, tidsskrift, litterære verk, visuelle 
verk, lydverk og audiovisuelle verk; publisering av 
online-verk av andre med brukergenerert tekst, lyd, 
video og grafikk; tilby online data og pedagogiske spill 
og online interaktive barnefortellinger; tilby virtuelle 
miljø hvor brukere kan samhandle for rekreasjon, fritid 
eller underholdningsformål; publisering av elektroniske 
bøker med video, spill, tekst, foto og illustrasjoner via 
datamaskiner, mobiltelefoner, smart telefoner, fjernsyn, 
TV mottakere, dataspillkonsoller eller bærbare 
elektroniske enheter og globale data og 
kommunikasjonsnettverk; tilby informasjon, nyheter og 
kommentarer innen aktuelle hendelser relatert til tema 
av allmenn interesse; tilby webside med online 
publikasjoner innen nyhetsartikler for barn; 
utdanningstjenester for klasseroms instruksjon og 
online læring innen aktuelle hendelser, utdannelse, 
historie, språk, kunst, matte, næringsliv, vitenskap, 
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hobbyer, teknologi, kultur, sport, psykologi og filosofi; 
interaktive pedagogiske tjenester innen databasert og 
datastøttet undervisning for aktuelle hendelser, 
utdannelse, historie, språk, kunst, litteratur, matte, 
næringsliv, vitenskap, hobbyer, teknologi, kultur, sport, 
psykologi og filosofi; utdannings- og 
underholdningstjenester, nemlig, levering av podcasts, 
webcasts og programmer tilgjengelige via Internett eller 
andre data eller kommunikasjonsnettverk med nyheter 
og kommentarer innen film, fjernsynsprogrammer, 
audiovisuelle verk, musikk, lydverk, bøker, 
teaterstykker, litterære verk, sportsbegivenheter, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, 
kunst, dans, musikaler, utstillinger, sportsinstruksjon, 
klubber, radioprogram, komedie, drama, konkurranser, 
visuelle verk, spill, festivaler, museum, parker, 
kulturelle begivenheter, konserter, 
skrivebordspublisering, animasjon, aktuelle hendelser, 
mote og multimedia presentasjoner;   
Underholdningstjenester; tilby informasjon relatert til 
konkurranser og spill; arrangere prisseremonier til 
underholdningsformål; tilby online ikke-nedlastbare 
komibøker og grafiske noveller; tilby et nettsted som lar 
brukerne anmelde manus, filmer, fjernsynsprogrammer, 
grafiske bilder, dreiebøker og 
underholdningskonsepter; tilby en webside med 
blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner innen 
underholdning, komedie, manuskripter, bøker, noveller; 
tilby et nettsted med informasjon, konkurranser, tekst, 
video, lyd, publikasjoner, alle relatert til underholdning; 
tilby nyheter og informasjon relatert til informasjon, 
konkurranser, tekst, video, lyd, publikasjoner, alle 
relatert til underholdning; tilby anmeldelser for fjernsyn, 
film og underholdning; tilby webside med ikke-
nedlastbare filmer og videoer; filmproduksjon, 
filmstudio, produksjon av radio og 
fjernsynsprogrammer, produksjon av show, leie av, 
radiounderholdning, innspillingsstudiotjenester, 
teaterproduksjoner, videoredigering, videofilm 
produksjon, manusskrivetjenester, filmstudio, 
organisering av konkurranser, radio og 
fjernsynsprogrammer, dubbing, filmredigering, 
komposisjonstjenester; underholdningstjenester, 
nemlig, tilby online dataspill; underholdningstjenester, 
nemlig, tilby online elektroniske spill; 
underholdningstjenester, nemlig, tilby online videospill; 
elektroniske spilltjenester levert via Internett; 
produksjon av video og dataspillprogramvare; tilby 
dataspill for bruk i nettverk; tilby informasjon online 
relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; tilby 
søkbare online underholdningsdatabase med online 
ikke-nedlastbare digitale spill, filmer, fjernsynsshow, 
musikk og andre digitale tekster, lyd og videofiler med 
bøker, magasiner, nyheter og informasjon; tilby et 
nettsted med underholdningsinformasjon og 
produktomtaler innen lyd, video og audiovisuelt innhold, 
nemlig film, TV show, video og musikk; tilby nyheter og 
informasjon innen underholdning relatert til 
produktomtale og anbefalinger, alle relatert til lyd, video 
og audiovisuelt innhold innen film, TV-show, video og 
musikk; tilby et nettsted med ikke-nedlastbar lyd, video 
og audiovisuelt innhold innen innspillinger av film, TV-
show, video og musikk; tilby en søkbar database, med 
lyd, video og audiovisuelt innhold tilgjengeliggjort 
gjennom Internett, telekommunikasjonsnettverk og 
trådløse telekommunikasjons nettverk innen 
underholdning; tilby underholdningsinformasjon om lyd, 
video og audiovisuelt innhold via sosiale nettverk.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. Tilveiebringe av en nettside som gir 
brukere mulighet til å evaluere ulike trykk, fotografi, 
grafisk bilde, og lyd- og videoinnhold og anvende en 
brukertilpasset mal for å tilveiebringe innhold, positive 
oppfatninger (likes), negative oppfatninger (dislikes), 
bearbeidelser, endringer, modifiseringer, meninger, 
forslag, og kommentarer og delta i sosial, 
forretningsmessig og samfunnsmessig 

nettverksbygging; datatjenester, det vil si, å skape et 
nettbasert samfunn der registrerte brukere kan delta i 
diskusjoner, få tilbakemelding fra likemenn, danne 
virtuelle samfunn, og delta i sosial nettverksbygging - 
alt innen området underholdning og 
underholdningsindustri; datatjenester, det vil si, en 
nettbasert interaktiv elektronisk oppslagstavle på feltet 
utgivelse av tegneseriebøker, underholdning og 
underholdningsindustri; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online, ikke-nedlastningsbar programvare og 
applikasjoner for å få tilgang til sanntidsoverføring av 
lyd- og videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler. Design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare; Design og utvikling av 
dataspillprogrammer; Tjenester for design og utvikling 
av video og dataspill; Tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbare verktøy for 
dataprogramvareutvikling til utvikling og design av 
elektroniske spill; Tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner 
for å få tilgang til sanntidsoverføring av lyd- og 
videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler; Tjenester for utvikling av videospill; 
Teknisk støtte for programvare, nemlig, løsning av 
problemer med dataspillprogrammer; Application 
service provider (ASP) med programvare for bruk i 
forbindelse med visuelle bilder, nemlig, programvare for 
digital animasjon og spesielle effekter av bilder, 
videospill, og spillefilmer; Application Service Provider 
(ASP) med programvare til programmeringsgrensesnitt 
for applikasjoner (API), inkludert programvare for 
sanntidsoverføring, lagring, og deling av videospill, 
innhold, data og informasjon;  tilveiebringe midlertidig 
bruk av online, ikke-nedlastbar nettskyprogramvare til 
bruk i elektronisk lagring av data; utvikling av 
dataprogramvare innen feltet mobiltelefonapplikasjoner; 
applikasjonstjenesteyter, det vil si, å være vert fort, 
administrere, utvikle, og vedlikeholde applikasjoner, 
programvare, og nettsider, på feltene personlig 
produktivitet, trådløs kommunikasjon, mobil; 
tilveiebringelse av informasjonstilgang, og 
administrasjon av fjerndata for trådløs levering av 
innhold til håndholdte datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og bærbare elektroniske enheter; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design i relasjon til dette; industrianalyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare og dataprogramvare.  Tilveiebringe 
midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for betalingsbehandling, verifisering, 
administrasjon og sporing; datatjenester, det vil si 
innsamling, analyse, og tilveiebringelse av data og 
informasjon angående elektroniske 
betalingstransaksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online, ikke-nedlastbar programvare til bruk i 
innsamling, analyse og tilveiebringelse av data og 
informasjon angående elektroniske 
betalingstransaksjoner; tilveiebringelse av et interaktivt 
nettsted med teknologi som setter brukere i stand til å 
entre, få tilgang til, spore, administrere, overvåke, og 
frembringe informasjon og rapporter angående salg av 
produkter og tjenester; tilveiebringe 
autentiseringstjenester innen e-handelstransaksjoner.  
Tilveiebringe en nettside med teknologi som gir brukere 
mulighet til å innføre deres utvalg av karakteristika for 
musikk, eller som identifiserer karakteristika ved musikk 
basert på brukervalg, slik at profiler kan skapes og 
anbefalinger gis på grunnlag av disse 
karakteristikaene; tilveiebringe tilgang til ikke-
nedlastbar programvare anskaffet over globale 
datanettverk for å skape underholdnings- og 
informasjonsprofiler basert på brukeres valg av 
underholdnings- og informasjonsalternativer eller 
basert på brukerspesifikasjoner av underholdnings- og 
informasjonskarakteristika, og anbefale annen 
underholdning og informasjon basert på slike valg og 
spesifikasjoner; tilveiebringe tilgang til dataprogramvare 
for produksjon, nedlastning, sanntidsoverføring, 
kringkasting, sending, redigering, ekstraksjon, koding, 
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dekoding, spilling, lagring, organisering og 
reproduksjon av musikk og komikk; tilveiebringe en 
nettside med teknologi som setter brukere i stand til å 
skape persontilpassede musikkanaler for individuell, 
samtidig lytting, og dele kanaler med andre brukere; 
tilveiebringe en interaktiv nettside med teknologi som 
gir brukere mulighet til å konsolidere og administrere 
stemme-, data-, video- og medieinnhold på feltet 
musikk og radio. Application Service Provider (ASP), 
nemlig, hosting av dataprogramvare for andre; hosting 
av tredjeparts innhold, bilder, videoer, tekst, data, 
image, internett sider og annet elektronisk arbeid; 
hosting av digital innhold på globale datanettverk, 
tråløst nettverk og elektroniske kommunikasjons 
nettverk; Softwaretjenester (SaaS) med programvare 
for tilknytning til lyd, video og abonnementstjeneste for 
digitalt innhold og engangskjøp av lyd, video og digitalt 
innhold, nemlig, slik at brukeren kan betale for og 
skape brukerinnhold; Tilveiebringelse av online 
nettverkstjenester som gjør det mulig for brukere å få 
tilgang til, publisere og dele tekst, visuelle verk, lyd 
verk, audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektronisk arbeid, relatert til 
underholdning, inkludert filmer, TV, audiovisuelle verk, 
musikk, lydverk, bøker, teater, litterært verk, sports 
hendelser, rekreasjons aktiviteter, fritidsaktiviteter, 
turneringer, kunst, dans, musikaler, utstillinger, sport 
instruksjon, klubber, radio, komedie, konkurranser, 
visuelle verk, spill, gaming, festivaler, museumer, 
parker, kulturarrangementer, konserter, publisering, 
animasjon, aktuelle hendelser, mote, multimedia 
presentasjoner, historie, språk, liberal kunst, 
matematikk, forretninger, vitenskap, teknologi, hobbyer, 
kultur, idrett, kunst, psykologi og filosofi; datatjenester, 
nemlig, skape et online fellesskap med teknologi som 
gjør det mulig for brukere å kommunisere og 
samhandle med hverandre, delta i diskusjoner og dele 
innhold, fotografier, videoer, tekster, data, bilder og 
annet elektronisk arbeid, og til å engasjere seg i sosiale 
nettverk; skape et online nettverk til bruk for deltakelse i 
diskusjoner, innhente tilbakemeldinger, og danne et 
virtuelt samfunn. fremskaffelse av et nettsted som gir 
PC - brukere muligheten til å overføre, hurtigbuffre, 
motta, laste ned, streame, kringkaste, vise, formatere, 
overføre og dele innhold, tekst, visuelle verk, lyd verk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektronisk verk; fremskaffelse av 
søkemotorer; fremskaffelse av søke plattformer for å 
tillate brukere å spørre og motta innhold, tekst, visuelt 
verk, lyd verk, audiovisuelle verk, litterære verk, data, 
filer, dokumenter og elektronisk verk; dokumentere 
dataoverføring fra ett dataformat til et annet; 
Fremskaffe midlertidig bruk av ikke - nedlastbar 
programvare som lar brukeren få tilgang til og laste ned 
datamaskin programvare; fremskaffe midlertidig bruk 
av online ikke - nedlastbar programvare, nemlig, 
programvare for foreldrekontroll av tilgang til 
uanstendig og upassende nettsteder og digitalt innhold; 
fremskaffe midlertidig bruk av online ikke - nedlastbare 
programvare, nemlig, programvare for filtrering av 
internett søk som skiller ønsket resultat fra uønsket og 
upassende nettsteder, og programvare med 
foreldrekontroll av uanstendige og upassende 
nettsteder, eposter og annet digitalt innhold; 
Fremskaffe midlertidig bruk av online ikke - nedlastbare 
programvarer som generere tilpassede anbefalinger 
basert på brukerens preferanser; vedlikehold og 
oppdatering av programvare og maskinvare knyttet til 
datamaskinen, internett og passordsikkerhet; design og 
utvikling av datamaskin programvare; installasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; konsulenttjenester for 
dataprogramvare, applikasjoner  og nettverk; Teknisk 
støtte ved feilsøking, nemlig, diagnostisering av 
maskinvare og programvareproblemer; fremskaffe et 
nettsted med teknisk informasjon knyttet til datamaskin 
programvare og maskinvare; konsulenttjenester for 
datamaskinvare, programvare, applikasjoner og 
nettverk; datarådgivning innen konfigurasjonsstyring for 
bærbare og håndholdte elektroniske enheter; Teknisk 

støtte ved feilsøking, nemlig, diagnostisering av  
datamaskiners set- top box, Tv og mobiltelefon 
maskinvare og programvareproblemer; Datamaskin 
programmering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293683 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201702733 
(220) Inndato: 2017.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Örtendahl Holding AB, Billdals Lövskogsväg 26, SE-

42738 BILLDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner til bruk ved grunnundersøkelser; 

maskinverktøy; borerigger, borekroner, borehoder og 
borestenger. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; datamaskiner og dataprogrammer for 
geotekniske undersøkelser. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; beltevogner; kjøretøyer med beltedrift. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293684 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(300) Søknadsprioritet 2015.08.07, EM, 14453021 
(210) Søknadsnr.: 201601572 
(220) Inndato: 2016.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, 
kontroll- (overvåkings-), opplæringsapparater og -
instrumenter; apparater for registrering, sending eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksplater; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare; 
brannslukningsapparater; magneter; elektriske 
apparater og instrumenter (inkludert trådløse); 
videobånd, magnetiske bånd inneholdt i kassetter og 
grammofonplater; talemaskiner; innregistrerte 
dataprogrammer og programvare; dataprogramvare for 
bruk i datastyrte designtjenester; dataprogramvare for 
bruk i manipulering av tegninger og grafiske filer; 
dataprogramvare anvendt for å skape to- og 
tredimensjonale kurver, overflater og faste former; 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
elektroniske og elektrotekniske apparater og 
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instrumenter (inkludert i klasse 9); datamaskiner og 
datamaskinvare (inkludert i klasse 9), særlig tastaturer, 
terminaler, monitorer, diskstasjoner, grensesnitt, 
grensesnittkabler, plater og disketter, dataprogrammer 
(programvare) (inkludert i klasse 9); fotografiske, film- 
og optiske apparater og instrumenter; utstyr og 
instrumenter til undervisning; innregistrerte lyd- og 
bildebærere, særlig filmer, grammofonplater, lydbånd, 
lydkassetter, CD-plater, video-opptak, videokassetter; 
diapositiver; filmer [innspilte]; animerte filmer, inkludert 
animerte kinofilmer produsert for utstillinger; 
elektroniske publikasjoner (inkludert nedlastbare 
elektroniske publikasjoner); trykkede publikasjoner i 
elektronisk lesbar form; animerte tegnefilmer; digitale 
lydinnretninger, inkludert bærbare digitale 
lydinnretninger; elektroniske apparater og innretninger 
for bruk med digitale lydavspillere; 
dataspillprogrammer; dataspillprogramvare; 
programvare som tilveiebringer flerbrukertilgang til et 
nettbasert virtuelt miljø; interaktive 
multimediaflerbrukerdataspill; USB-minnepinner; 
pedagogiske dataprogrammer brukt for å undervise i 
matematikk, vitenskap og teknologi og/eller bruk i 
datastyrt design av modelleketøy og -strukturer;  briller, 
inkludert solbriller; pedagogiske ressurser for lærere og 
undervisere, nemlig nedlastbar dataprogramvare for 
design og bygging av byggeleker; nedlastbare bilder for 
bruk som datamaskintapet og skjermsparere; 
pedagogiske ressurser for lærere og undervisere, 
nemlig nedlastbar dataprogramvare for å laste opp 
bilder av design og bygging av byggeleker; 
refleksbrikker til bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; 
datamaskintilbehør, nemlig datamaskinkabler, 
grensesnittbokser brukt for å koble til modellroboter, 
modellkjøretøy eller andre motoriserte 
byggesettkonstruksjoner til en datamaskin, gjennom 
hvilket datamaskinoperatøren kontrollerer dem, og 
slissekort [slot card] brukt for å tilpasse en datamaskin 
til dette; radioer, CD-spillere, MP3-spillere, digitale 
kameraer; skannere; apparater for magnetisering og 
avmagnetisering. 

  Klasse 11   Lampeskjermer; lampesokler; lampeføtter; 
lommelykter og LED-lys og lamper. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og gjenstander av 
edle metaller eller belagt med disse, ikke inkludert i 
andre klasser, nemlig figurer, dekorative actionfigurer, 
charms, ornamenter, dekorative gjenstander 
(ornamenter), dekorative ting (smykker) for personlig 
bruk, personlig ornamenter, klesornamenter, 
mansjettknapper, slipsklemmer, emblemer, medaljer, 
juveler, juvelervarer, bokser, alle disse varer av edelt 
metall eller belagt med disse; smykker, edelstener; ur- 
og kronometriske instrumenter, inkludert armbåndsur, 
alarmklokker og klokker; nøkkelringer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialene, ikke 
inkludert i andre klasser; trykksaker; bøker, magasiner, 
nyhetsbrev, trykkede håndbøker og brukerveiledninger; 
klistremerker, samlekort, albumer for å samle 
klistremerker og samlekort; brosjyrer, postkort, 
lykkønskningskort, plakater, kalendere, 
bokinnbindingsmateriale; fotografier; kontormateriell, 
skrivepapir, konvolutter, skrive- og tegneblokker, 
notatbøker, penner og blyanter, penne- og blyantetuier, 
blyantspissere, viskelær; linjaler; klebemidler for 
skrivesaker eller husholdningsbruk; kunstnermaterialer; 
malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(unntatt møbler); instruksjons- og opplæringsmateriale 
(unntatt apparater); plastmaterialer for pakking (ikke 
opptatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer; trykkede 
byggeveiledninger; innpakningspapir og merkelapper; 
pedagogisk materiell, kunstgjenstander og figurer av 
papir og papp og arkitektmodeller; dekorasjons- og 
kunstmaterialer og -media; poser og gjenstander for 
pakking, innpakking og lagring av papir, papp eller 
plast; pengeholdere (money holders).  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, og varer laget av disse 
materialene, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn, -
pelser; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller 
og stokker; skolesekker, sportsbagger; ryggsekker; 

bærevesker; vesker for datamaskiner, for konsoller, for 
nettbrett, for mobiltelefoner og for annet elektronisk 
utstyr; pennaler. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere 
(ikke av edle metaller eller belagt med dette); kammer 
og svamper; børster (unntatt malerkoster); 
børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål; 
stålull; ubehandlet eller delvis behandlet glass (unntatt 
glass brukt i bygging); glasstøy, porselen og stengods 
ikke inkludert i andre klasser, lunsjbokser, former for 
isbiter; sparebøsser.   

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Leketøy; spill, leker og krimskrams; håndholdte 

dataspill [kun for bruk med TV-mottakere]; 
dataspillinnretninger og -utstyr; byggeleker; tivoli- og 
lekeplassapparater; gymnastikk- og sportsartikler ikke 
inkludert i andre klasser; juletrepynt; nedlastbare 
dataspill. 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorarbeid, 
detaljhandeltjenester og nettbaserte 
detaljhandeltjenester, både for leketøy, byggeleker, 
spill, lekesaker, videospill, filmer, kontorutstyr, bøker, 
smykker, armbånds- og lommeur, klær, gaver, vesker, 
møbler, forbrukerelektronikk, husholdningselektronikk, 
konfekt og andre søtsaker. 

  Klasse 41   Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; 
underholdning; sports- og kulturelle aktiviteter; 
tilveiebringe nettbaserte fanklubbtjenester for brukere 
av byggeleker via internett; utdannings- og 
underholdningstjenester, inkludert tilveiebringelse av 
nettbasert utdannings- og underholdningstjenester, 
nemlig interaktive spill, aktiviteter, fortellinger, 
tegneserier, informasjon innen feltet utdanning og 
underholdning, nettbaserte dataspill, video, lyd og 
bilder, alle med leker, tegneserier, byggeleker eller 
robotleketøy; informasjon vedrørende utdanning og 
underholdning, tilveiebrakt online fra internett; 
underholdningstjenester, inkludert gjennomføring av 
fester; nettbaserte spill; tilveiebringe nettbaserte 
flerbrukerdataspill; tilveiebringe MMOG-er (massively 
multiplayer online games) [online spill for et stort antall 
spillere]; tilveiebringe nettbaserte publikasjoner; 
elektroniske spilltjenester, inkludert tilveiebringelse av 
dataspill online eller ved hjelp av et globalt 
datanettverk; tilveiebringe et dataspill med tilgang for 
brukere på et globalt nettverk og/eller internett-nettverk; 
tilveiebringe interaktive flerbrukerdataspill via internett 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
nettbaserte programvarespill (ikke nedlastbare); 
underholdningstjenester; utdanningstjenester; 
organisere konkurranser for underholdningsformål, 
konkurranser for utdanningsformål; konkurranser for 
rekreasjonsformål; leirer for utdanningsformål; leirer for 
underholdningsformål; leirer for rekreasjonsformål; 
filmproduksjon, annet enn reklamefilmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293685 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(300) Søknadsprioritet 2015.08.07, EM, 14453047 
(210) Søknadsnr.: 201601573 
(220) Inndato: 2016.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lego Juris A/S, DK-7190 BILLUND, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, oppmålings-, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, 
kontroll- (overvåkings-), opplæringsapparater og -
instrumenter; apparater for registrering, sending eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksplater; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare; 
brannslukningsapparater; magneter; elektriske 
apparater og instrumenter (inkludert trådløse); 
videobånd, magnetiske bånd inneholdt i kassetter og 
grammofonplater; talemaskiner; innregistrerte 
dataprogrammer og programvare; dataprogramvare for 
bruk i datastyrte designtjenester; dataprogramvare for 
bruk i manipulering av tegninger og grafiske filer; 
dataprogramvare anvendt for å skape to- og 
tredimensjonale kurver, overflater og faste former; 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
elektroniske og elektrotekniske apparater og 
instrumenter (inkludert i klasse 9); datamaskiner og 
datamaskinvare (inkludert i klasse 9), særlig tastaturer, 
terminaler, monitorer, diskstasjoner, grensesnitt, 
grensesnittkabler, plater og disketter, dataprogrammer 
(programvare) (inkludert i klasse 9); fotografiske, film- 
og optiske apparater og instrumenter; utstyr og 
instrumenter til undervisning; innregistrerte lyd- og 
bildebærere, særlig filmer, grammofonplater, lydbånd, 
lydkassetter, CD-plater, video-opptak, videokassetter; 
diapositiver; filmer [innspilte]; animerte filmer, inkludert 
animerte kinofilmer produsert for utstillinger; 
elektroniske publikasjoner (inkludert nedlastbare 
elektroniske publikasjoner); trykkede publikasjoner i 
elektronisk lesbar form; animerte tegnefilmer; digitale 
lydinnretninger, inkludert bærbare digitale 
lydinnretninger; elektroniske apparater og innretninger 
for bruk med digitale lydavspillere; 
dataspillprogrammer; dataspillprogramvare; 
programvare som tilveiebringer flerbrukertilgang til et 
nettbasert virtuelt miljø; interaktive 
multimediaflerbrukerdataspill; USB-minnepinner; 
pedagogiske dataprogrammer brukt for å undervise i 
matematikk, vitenskap og teknologi og/eller bruk i 
datastyrt design av modelleketøy og -strukturer;  briller, 
inkludert solbriller; pedagogiske ressurser for lærere og 
undervisere, nemlig nedlastbar dataprogramvare for 
design og bygging av byggeleker; nedlastbare bilder for 
bruk som datamaskintapet og skjermsparere; 
pedagogiske ressurser for lærere og undervisere, 
nemlig nedlastbar dataprogramvare for å laste opp 
bilder av design og bygging av byggeleker; 
refleksbrikker til bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; 
datamaskintilbehør, nemlig datamaskinkabler, 
grensesnittbokser brukt for å koble til modellroboter, 
modellkjøretøy eller andre motoriserte 
byggesettkonstruksjoner til en datamaskin, gjennom 

hvilket datamaskinoperatøren kontrollerer dem, og 
slissekort [slot card] brukt for å tilpasse en datamaskin 
til dette; radioer, CD-spillere, MP3-spillere, digitale 
kameraer; skannere; apparater for magnetisering og 
avmagnetisering. 

  Klasse 11   Lampeskjermer; lampesokler; lampeføtter; 
lommelykter og LED-lys og lamper. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og gjenstander av 
edle metaller eller belagt med disse, ikke inkludert i 
andre klasser, nemlig figurer, dekorative actionfigurer, 
charms, ornamenter, dekorative gjenstander 
(ornamenter), dekorative ting (smykker) for personlig 
bruk, personlig ornamenter, klesornamenter, 
mansjettknapper, slipsklemmer, emblemer, medaljer, 
juveler, juvelervarer, bokser, alle disse varer av edelt 
metall eller belagt med disse; smykker, edelstener; ur- 
og kronometriske instrumenter, inkludert armbåndsur, 
alarmklokker og klokker; nøkkelringer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialene, ikke 
inkludert i andre klasser; trykksaker; bøker, magasiner, 
nyhetsbrev, trykkede håndbøker og brukerveiledninger; 
klistremerker, samlekort, albumer for å samle 
klistremerker og samlekort; brosjyrer, postkort, 
lykkønskningskort, plakater, kalendere, 
bokinnbindingsmateriale; fotografier; kontormateriell, 
skrivepapir, konvolutter, skrive- og tegneblokker, 
notatbøker, penner og blyanter, penne- og blyantetuier, 
blyantspissere, viskelær; linjaler; klebemidler for 
skrivesaker eller husholdningsbruk; kunstnermaterialer; 
malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(unntatt møbler); instruksjons- og opplæringsmateriale 
(unntatt apparater); plastmaterialer for pakking (ikke 
opptatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer; trykkede 
byggeveiledninger; innpakningspapir og merkelapper; 
pedagogisk materiell, kunstgjenstander og figurer av 
papir og papp og arkitektmodeller; dekorasjons- og 
kunstmaterialer og -media; poser og gjenstander for 
pakking, innpakking og lagring av papir, papp eller 
plast; pengeholdere (money holders).  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, og varer laget av disse 
materialene, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn, -
pelser; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller 
og stokker; skolesekker, sportsbagger; ryggsekker; 
bærevesker; vesker for datamaskiner, for konsoller, for 
nettbrett, for mobiltelefoner og for annet elektronisk 
utstyr; pennaler. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere 
(ikke av edle metaller eller belagt med dette); kammer 
og svamper; børster (unntatt malerkoster); 
børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål; 
stålull; ubehandlet eller delvis behandlet glass (unntatt 
glass brukt i bygging); glasstøy, porselen og stengods 
ikke inkludert i andre klasser, lunsjbokser, former for 
isbiter; sparebøsser.   

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Leketøy; spill, leker og krimskrams; håndholdte 

dataspill [kun for bruk med TV-mottakere]; 
dataspillinnretninger og -utstyr; byggeleker; tivoli- og 
lekeplassapparater; gymnastikk- og sportsartikler ikke 
inkludert i andre klasser; juletrepynt; nedlastbare 
dataspill. 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorarbeid, 
detaljhandeltjenester og nettbaserte 
detaljhandeltjenester, både for leketøy, byggeleker, 
spill, lekesaker, videospill, filmer, kontorutstyr, bøker, 
smykker, armbånds- og lommeur, klær, gaver, vesker, 
møbler, forbrukerelektronikk, husholdningselektronikk, 
konfekt og andre søtsaker. 

  Klasse 41   Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; 
underholdning; sports- og kulturelle aktiviteter; 
tilveiebringe nettbaserte fanklubbtjenester for brukere 
av byggeleker via internett; utdannings- og 
underholdningstjenester, inkludert tilveiebringelse av 
nettbasert utdannings- og underholdningstjenester, 
nemlig interaktive spill, aktiviteter, fortellinger, 
tegneserier, informasjon innen feltet utdanning og 
underholdning, nettbaserte dataspill, video, lyd og 
bilder, alle med leker, tegneserier, byggeleker eller 
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robotleketøy; informasjon vedrørende utdanning og 
underholdning, tilveiebrakt online fra internett; 
underholdningstjenester, inkludert gjennomføring av 
fester; nettbaserte spill; tilveiebringe nettbaserte 
flerbrukerdataspill; tilveiebringe MMOG-er (massively 
multiplayer online games) [online spill for et stort antall 
spillere]; tilveiebringe nettbaserte publikasjoner; 
elektroniske spilltjenester, inkludert tilveiebringelse av 
dataspill online eller ved hjelp av et globalt 
datanettverk; tilveiebringe et dataspill med tilgang for 
brukere på et globalt nettverk og/eller internett-nettverk; 
tilveiebringe interaktive flerbrukerdataspill via internett 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
nettbaserte programvarespill (ikke nedlastbare); 
underholdningstjenester; utdanningstjenester; 
organisere konkurranser for underholdningsformål, 
konkurranser for utdanningsformål; konkurranser for 
rekreasjonsformål; leirer for utdanningsformål; leirer for 
underholdningsformål; leirer for rekreasjonsformål; 
filmproduksjon, annet enn reklamefilmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293686 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201701115 
(220) Inndato: 2017.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, US-CA94304 
PALO ALTO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Diagnostiske sett (kits); testsett inneholdende 
reagenser til bruk for analyse og påvisning av enkelte 
toksiner for klinisk eller medisinsk laboratoriebruk; 
genetiske identitetstester bestående av reagenser; 
biokjemikalier; biomedisinske forbindelser; kjemiske 
preparater til bruk i biokjemisk og klinisk forskning; 
diagnostiske preparater for klinisk, medisinsk eller 
kriminalteknisk bruk. 

  Klasse 5   Diagnosesett for medisinsk eller veterinær bruk; 
diagnostiske preparater for medisinske eller veterinære 
formål; testsett for testing av kroppsvæsker; 
medisinske diagnosesett bestående av reagenser og 
assayer for testing av kroppsvæsker; teststrimler for 
medisinsk diagnose og kontroll til bruk for påvisning av 
et vidt spekter av sykdommer og medisinske 
forstyrrelser; teststrimler for medisinske- og 
laboratorieanalyser av blod; eggløsningstestsett; 
biologiske vevskulturer for medisinske eller veterinære 
formål; kulturmedia for kultivering av blodceller. 

  Klasse 9   Computer maskinvare; mobile elektroniske 
innretninger; elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 10   Apparater for analyse av blod; apparater for takning 
av blodprøver; apparater for testing av blod; apparater 
for analyse av urin; apparater for analyse av biologisk 
vev eller væske; apparater for klinisk diagnose; hårrørs 
reagensrør; kapillarrør for blod; kapillarrør for prøver; 
beholdere spesielt tilpasset for behandling av 
blodprøver; beholdere for medisinsk avfall; innretninger 
for overvåking av blodsukker; diagnostiske apparater 
for påvisning av et vidt spekter av sykdommer; 
helseovervåkingsinnretninger; medisinske 
diagnoseapparater; medisinske apparater og 
instrumenter for overvåking og måling av blodverdier; 
medisinske innretninger for prøvetakning av 
kroppsvæsker; medisinske monitorer for overvåking av 
et vidt spekter av fysiske tilstander og sykdommer; 
bærbare monitorer eller monitorer for hjemmebruk for 
overvåking av et vidt spekter av fysiske tilstander og 

sykdommer. 
  Klasse 35   Administrasjon av program og tjenester vedrørende 

apotek refusjon; administrasjon av program for 
pasientrefusjon; utskrivning og utsendelse av 
regninger; innsamling av informasjon i databaser; 
håndtering og kompilering av computer databaser; 
administrative tjenester relatert til medisinske 
henvisninger; administrative tjenester relatert til 
legehenvisninger; støttetjenester for medisinsk 
fakturering; tilveiebringe en internettbasert database for 
medisinsk pasientinformasjon mellom pasient, 
forsikringsgiver og helsepersonellet som tilbyr tjenester 
til pasienten; tilveiebringe et internettbasert system for 
bekreftelse av pasientidentitet, berettigelse og 
autorisasjon for helse- og sykeforsikring. 

  Klasse 36   Behandling av forsikringskrav; 
administrasjonstjenester vedrørende refusjons- og 
rabattordninger og finansiell støtte ved kjøp av 
legemidler og apotekvarer, samt ved bruk av 
medisinske laboratorier. 

  Klasse 39   Konsultasjonstjenester innen området medisinsk 
luftvirksomhet i form av medisinsk lufttransport; 
medisinske transporttjenester; transport av medisinsk 
avfall og spesialavfall. 

  Klasse 42   Blodanalysetjenester; kjemiske laboratorier; 
konsultasjonstjenester innen området bioteknologi, 
laboratorietesting, diagnose, og farmakogenetikk; 
genetisk testing av forsøksdyr i forskningsøyemed; 
biologisk forskning; biomedisinsk forskning; 
laboratorieforskning innen området kjemi, biokjemi, 
biologi, helse og medisin; laboratorietjenester, nemlig 
pigment og fargeanalyse; medisinske laboratorier; 
medisinske laboratorietjenester; tilveiebringe 
laboratorieforskningstjenester innen området 
genekspresjon , nemlig kreftbiologi; utleie av 
laboratorieapparater og instrumenter; vitenskapelige 
laboratorietjenester; tilveiebringe et nettsted som 
fremviser teknologi som setter pasienter, leger, 
forsikringsgivere og andre helsetjenestetilbydere i 
stand til å generere, håndtere og utveksle medisinsk 
informasjon; Software-tjenester (SaaS) for medisinsk- 
og sykdomsanalyse. 

  Klasse 44   Medisinske diagnosetestingstjenester; innsamling og 
bevaring av menneske- og dyreblod; 
konsultasjonstjenester innen helseområdet; 
konsultasjonstjenester innen området diagnostisk 
medisinsk testing; testtjenester innen området 
medikamentbruk; rusmiddel, medikament, alkohol og 
DNA screening for medisinske formål; helsestell; 
opprettholde og vedlikeholde medisinske 
pasientjournaler og -arkiver; medisinsk rådgivning; 
medisinsk informasjon; medisinsk screening; 
medisinske tjenester; medisinsk testing for diagnose- 
eller behandlingsformål; tilveiebringe informasjon innen 
området kjæledyrshelse; kjæledyrsklinikktjenester; 
tilveiebringe et nettsted inneholdende medisinsk 
informasjon; tilveiebringe et nettsted inneholdende 
informasjon om helse og helsestell; internettbaserte 
informasjonstjenester vedrørende helsestell; 
tilveiebringe helseinformasjon; tilveiebringe informasjon 
om helsestell; utleie av medisinsk utstyr; veterinære 
spesialtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Reg.nr.: 293687 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201703541 
(220) Inndato: 2017.03.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CG TRADING AS, c/o Cosmetic Group AS, Postboks 
6013 Etterstad, 0601 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Bomull for kosmetiske formål. 
  Klasse 26   Hår accessoirer; hår accessoirer nemlig hårspenner, 

hårbøyler, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår 
(kunstig), hårfletter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, spiseis. 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og netthandel for 

parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og 
hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, 
leppestifter, neglelakkfjernere, neglepleieprodukter, 
deodoranter, såper, shampo, solbriller og etuier til 
solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, 
andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, 
håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, 
lommebøker, portemoneer, toalettmapper, 
nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, bind, tamponger og 
andre intimhygieneprodukter, barberingsprodukter for 
damer og herrer, øyekremer, svampskrubber, 
kondomer, bomull, fotpleieprodukter, bomull for 
kosmetiske formål, leppepomader, bijouterier, hår 
accessoirer, hårfarge, kammer og vaskesvamper, 
børster (ikke malerpensler), speil, løsnegler, 
løsøyevipper, tannblekingsprodukter, løshår, 
sminkevesker, såpekopper, tannbørstefutteraler, 
fønere, krølltenger, hårtenger, elektriske tannbørster, 
barbermaskiner, fotbad, hårklippemaskiner for 
personlig bruk (elektriske og ikke-elektriske), 
damestrømper, skjerf, CDer, tidsskrifter, bøker, 
reseptfrie legemidler, kosttilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293688 
(151) Reg.dato.: 2017.08.30 
(210) Søknadsnr.: 201703248 
(220) Inndato: 2017.03.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Association of Cloud Infrastructure Services 

Providers in Europe, ASBL, Ernest Colvay 32, BE-1050 
BRUSSELS, Belgia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Forretningsundersøkelser, faglig 
forretningsrådgivning, spesielt innen kvalitetskontroll, 
sertifisering, standardisering, markedsføring og 
kommunikasjon, markedsanalyser og bearbeiding av 
data innen sky-basert databehandling og 
databehandlingstjenester; sertifiseringstjenester; 
sertifiseringstjenester  for bedrifter og for 
enkeltpersoner ; akkrediteringstjenester; 
akkrediteringstjenester for bedrifter og for 
enkeltpersoner ; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til de nevnte tjenester; 
rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til sky-basert 
databehandling og databehandlingstjenester. 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet; tilby opplæring, rådgivning og 
rådgivende tjenester; publisering av bøker, tidsskrifter 
og annen informasjon; alle de forannevnte tjenester 
knyttet til, og angående beskyttelse av data. 

  Klasse 42   Kvalitetskontroll sertifiseringstjenester. 
  Klasse 45   Lobbyvirksomhet, annet enn for kommersielle formål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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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: 0586294 
(151) Int.reg.dato: 1992.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201705012 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, DE-48165 

MÜNSTER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for use in industry; unprocessed 
plastics and artificial resins, in the form of powders, 
pastes, liquids, emulsions and dispersions; adhesive 
substances for industrial purposes; solvents for 
varnishes and lacquers. 

  Klasse 2   Varnishes, lacquers, particularly enamels for motor 
vehicles and motor vehicle repair, thinners for 
varnishes and lacquers, preparations for catalysts and 
hardeners for varnishes and lacquers, particular for 
two-component varnishes and lacquers; compounds for 
spreading with a spatula, adhesives and products 
supplying the primer layer for pre-treatment of surfaces 
before varnishing; anti-rust products. 

  Klasse 3   Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for the treatment of motor vehicle bodies. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0832208 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705403 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE 
SOCIETA' SEMPLICE, Via Russiz, 7, IT-34070 
CAPRIVA DEL FRIULI (GORIZIA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 0938191 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201701030 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vibocold A/S, Livøvej 22, DK-8800 VIBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; deep freezers, chest freezers 
and refrigerators. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0999773 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.10.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201704259 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a sign depicting the wording 

FRASCOLD in fancy characters, with the letters F, L 
and D in a larger size. 

(730) Innehaver: 
 FRASCOLD S.P.A., Via Barbara Melzi, 103/105, IT-

20027 RESCALDINA (MILANO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Compressors for refrigeration and air conditioning; 
compressors for refrigerant; semi-hermetic 
compressors [machines]; screw compressors 
[machines]; reciprocating compressors; vibration 
absorbers for semi-hermetic compressors and screw 
compressors [parts of machines]; motors, electric, other 
than for land vehicles; valves [parts of machines]; 
mechanical seals [machine parts]; mechanical seals for 
regulating the flow of gases and liquids [parts of 
machines]; connecting rods for motors; pistons [parts of 
machines]; piston segments; taps [parts of machines or 
motors]; cylinders for motors; ball-bearings; cartridges 
for filtering machines; hydraulic controls for machines 
and motors; filters [parts of machines]; heat exchangers 
[parts of machines]; housings [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; roller bearings. 

  Klasse 11   Installations for conditioning air; refrigerating 
containers; cooling appliances and installations; cooling 
installations and machines; cooling installations for 
liquids; cooling installations for water; ice machines and 
apparatus; refrigerating apparatus and machines; 

refrigerating appliances and installations; refrigerating 
cabinets; refrigerating chambers; refrigerating display 
cabinets; refrigerators, electric; air conditioning 
ventilation installations and apparatus; air conditioning 
ventilation installations for vehicles; walk-in 
refrigerators; apparatus for refrigerating and ventilating.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1093040 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201705020 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Les Grands Chais de France, S.A.S., 1 rue de la 
Division Leclerc, FR-67290 PETERSBACH, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine, sparkling wine, spirits, liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1102475A 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201304144 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku, JP-

106-6112 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Telecommunication services provided via electronic 

bulletin board; telecommunication services provided via 
mobile phones; telecommunication services provided 
via computers. 

  Klasse 42   Computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; providing computer 
programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1102475D 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201312302 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku, JP-

106-6112 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Rental of computer programs and computers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1176649 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201705406 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SERTO Holding AG, Langfeldstrasse 117, CH-8500 
FRAUENFELD, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Junctions for tubes and pipes, valves. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1206321 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201407016 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Epo Fashion Co Ltd, 24, No.397 xingang road middle, 

haizhu district, CN-510310 GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
scarfs; girdles; shower caps; sleep masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1209957 
(151) Int.reg.dato: 2014.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201408453 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.16, EM, 012508297 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, DE-97346 IPHOFEN, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 19   Floors, not of metal; screed. 
  Klasse 27   Floor coverings for existing floors. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1240586 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705407 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Alte 
Akademie 2, DE-85354 FREISING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; shaving brushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware. 

  Klasse 32   Beers and mixed drinks containing beer; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
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  Klasse 43   Temporary accommodation, services for providing 
food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1245384 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201705409 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alnavit GmbH, Darmstädter Straße 63, DE-64404 
BICKENBACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic foodstuffs and substances adapted for 

medical use; food for babies; dietary supplements for 
humans; gluten-free dietetic substances; food 
supplements with a base of amino acids, minerals 
and/or trace elements; vitamin preparations; medicinal 
tea; herbal teas; asthmatic tea; dietetic food or dietary 
supplements, for medical purposes, with a base of 
proteins, fats, fatty acids, including with added vitamins, 
minerals and trace elements; dietetic food or dietary 
supplements, for medical purposes, with a base of 
carbohydrates, roughage, including with added 
vitamins, minerals and trace elements; dietary 
supplements, with a base of proteins, fats, fatty acids, 
including with added vitamins, minerals and trace 
elements; dietary supplements, with a base of 
carbohydrates, roughage, including with added 
vitamins, minerals and trace elements; dietary 
supplements. 

  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; margarine; lactose-free 
milk being a finished product which is sold only to end 
consumers; potato-based snacks; candied fruit snacks; 
dried food-based snacks; fruit-based snack food and 
fruit leathers; chocolate-coated, sugar-coated, glazed 
or crystallised fruits; processed nuts; fruit chips; fruit 
puree; dietetic food consisting of meat, fish, poultry or 
vegetables with a base of proteins, fats, fatty acids, 
including with added vitamins, minerals and trace 
elements; dietetic food consisting of meat, fish, poultry 
or vegetables with a base of carbohydrates, roughage, 
including with added vitamins, minerals and trace 
elements. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, bread rolls, pastry and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
farinaceous food pastes; ready-made dishes containing 
pasta; flavourings, other than essential oils, for cakes; 
powders for cakes; waffles, cake dough, chocolate 
biscuits; muesli, cereals; sugar; candy, fruit gums, 
lozenges (confectionery), herbal candies, vitamin 
pastilles; chocolate goods; diabetic bread; chocolate; 
puffed corn snacks; cheese-flavoured corn snacks; 
dietetic food consisting of cereal preparations with a 
base of proteins, fats, fatty acids, including with added 
vitamins, minerals and trace elements; dietetic food 
consisting of cereal products with a base of 
carbohydrates, roughage, including with added 
vitamins, minerals and trace elements. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making beverages; 
fruit nectars; fruits extracts; vegetable juice; dietetic 
drinks not for medical purposes with a base of proteins, 
fats, fatty acids, including with added vitamins, minerals 
and trace elements; dietetic drinks not for medical 
purposes with a base of carbohydrates, roughage, 
including with added vitamins, minerals and trace 
elements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1250718 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201507000 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku, JP-
106-6112 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs for mobile 
phones and mobile computer terminals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1253561 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201507960 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.02 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.18, CH, 673456 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Contact lenses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1259101 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201509505 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Combe International Ltd, 1101 Westchester Avenue, 
US-NY10604-3597 WHITE PLAINS, USA 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Shampoos and hair conditioning preparations for 
dying and colouring the hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267228 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201512318 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIM HOTEL INSTITUTE 
MONTREUX 

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

 Swiss Education Group Holding AG, c/o Invision 
Private Equity AG, Grafenaustrasse 7, CH-6300 ZUG, 
Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; personnel recruitment 
and placement in the field of the hotel industry and 
tourism. 

  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities; 
provision of non-downloadable online electronic 
publications. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; food and drink 
catering; hotel reservation services; rental of temporary 
accommodation; hotel services; temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269118 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201512760 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fashion One Television Limited, 3rd Floor, 207 Regent 
Street, GB-W1B3HH LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet BA-HR DA, Postboks 1524 Vika, 0117 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Earphones (not being hearing aids for the deaf); 
cassettes cartridges and reels, all adapted for use with 
the aforesaid magnetic tapes; electrical batteries; 
electric accumulators. 

  Klasse 35   Advertising, namely, cinema, radio and television 
advertising. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; boiler cleaning and repair; film projector 
repair and maintenance; furniture restoration; air 
conditioning apparatus installation and repair; office 
machines and equipment installation, maintenance and 
repair; photographic apparatus repair; interference 
suppression in electrical apparatus; telephone 
installation and repair; electric appliance installation 
and repair; maintenance and repair of DVD players; 
maintenance and repair of DVD recorders; 
maintenance and repair of CD players; maintenance 
and repair of CD recorders; maintenance and repair of 
video cameras; maintenance and repair of digital still 
cameras; maintenance and repair of computer printers; 
maintenance and repair of cinematographic cameras; 
maintenance and repair of tripods for cameras; 
maintenance and repair of video recorder; maintenance 
and repair of television receivers; maintenance and 
repair of antennas for television receivers and mobile 
phones; maintenance and repair of video screen; 
maintenance and repair of projection screens; 
maintenance and repair of LCD projectors; 
maintenance and repair of radio receivers; 
maintenance and repair of portable audio players; 
maintenance and repair of audio tape recorders; 
maintenance and repair of audio tape players; 
maintenance and repair of audio disc players; 
maintenance and repair of audio disc recorders; 
maintenance and repair of sound transmission 
apparatus; maintenance and repair of sound recording 
apparatus; maintenance and repair of sound 
reproduction apparatus; maintenance and repair of 
radio cassette recorders; maintenance and repair of 
integrated circuit recorders; maintenance and repair of 
audio amplifier; maintenance and repair of audio 
speakers; maintenance and repair of headphones; 
maintenance and repair of earphones; maintenance 
and repair of microphones; maintenance and repair of 
telephone machines and apparatus; maintenance and 
repair of mobile phones; maintenance and repair of 
transceivers; maintenance and repair of electric 
telecommunication machines and apparatus; 
maintenance and repair of car audio apparatus; 
maintenance and repair of car radios; maintenance and 
repair of car navigation apparatus; computer 
maintenance and repair; maintenance and repair of 
computer drives; maintenance and repair of disc 
drivers; maintenance and repair of web cameras; 
maintenance and repair of semi-conductor production 
machines and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1269120 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201512761 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fashion One Television Limited, 3rd Floor, 207 Regent 
Street, GB-W1B3HH LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet BA-HR DA, Postboks 1524 Vika, 0117 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 45   Legal assistance. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1273265 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201609360 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chronext AG, Bleichistrasse 8, CH-6300 ZUG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys, not included in other 
classes; horological and chronometric instruments; 
jewellery, precious stones. 

  Klasse 35   Advertising; marketing; marketing studies; public 
relations; procurement services for others; compilation 
of goods for others for presentation and sales 
purposes; business appraisals; compilation of 
information into computer databases; commercial 
information and advice for consumers; wholesale and 
retail services, also online, concerning horological and 
jewellery, works of art, leather and saddlery, fixtures, 
fittings, electric and electronic goods; arranging of 
contracts for others concerning purchase and sales of 
goods; demonstration of goods; consumer advice. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; providing access to 
databases; telecommunication via platforms and 
portals in the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1283668 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201600430 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.17, US, 86696755 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arrow Electronics, Inc, 7459 S. Lima Street, US-
CO80112 ENGLEWOOD, USA 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Returns processing of electronics and computer parts 
and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business management, 
namely, reverse logistics services of spare parts in the 
field of electronics and computer components. 

  Klasse 39   Reverse logistics services of spare parts in the field of 
electronics and computer components, namely, 
storage, transportation and delivery of spare parts for 
others by air, rail, ship or truck. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1283921 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704267 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder 
Strasse 9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicle tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1284247 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201600762 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.17, US, 86696858 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized word "ARROW". 

(730) Innehaver: 
 Arrow Electronics, Inc, 7459 S. Lima Street, US-

CO80112 ENGLEWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Returns processing of electronics and computer parts 

and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business management, 
namely, reverse logistics services of spare parts in the 
field of electronics and computer components. 

  Klasse 39   Reverse logistics services of spare parts in the field of 
electronics and computer components, namely, 
storage, transportation and delivery of spare parts for 
others by air, rail, ship or truck. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1287789 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201704268 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Medacta International SA, Strada Regina, CH-6874 

CASTEL SAN PIETRO, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Printed publications, scientific publications. 
  Klasse 41   Organization and conducting of teaching courses and 

events in the scientific, medical, surgical and cultural 
field; electronic publishing services, editing services. 

  Klasse 44   Medical assistance; fitting of orthopedic apparatus; 
advisory services concerning medical instruments; 
professional consultancy relating to medical 
technology, medical and orthopedic surgery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1292520 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704716 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Beauty International Sylwia Michno, Mlynka 58, PL-32-

064 RUDAWA/CRACOW, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics of all meanings for all purposes for face, 
body and hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1298988 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201606536 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.22, FR, 154198454 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 

Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys, precious stones; 

pendulum clocks. 
  Klasse 18   Leather, imitation leather. 
  Klasse 25   Fashion clothing accessories for men, women and 

children, namely hats, caps, bonnets, gloves (clothing), 
neckties, scarves, pocket squares, sashes for wear, 
shawls, socks, stockings, tights, suspenders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1299228 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201606569 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is consisted of the wording "SUPER WINGS" 

and a device. 
(730) Innehaver: 

 GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE 
CO., LTD., Auldey Industrial Area, Wenguan Rd,, CN-
CHENGHAI, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer memory devices; compact discs (read-only-

memory); software (computer), (recorded); mouse [data 
processing equipment]; notebook computers; USB 
flash drives; counters; weighing apparatus and 
instruments; telephone apparatus; telephones (Portable 
-); television apparatus; DVD players; portable media 
players; optical discs (audio-video); eyeglasses; 
animated cartoons; computer game programs; 
chargers for electric batteries; batteries, electric. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302498 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201608065 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GE Oil & Gas UK Limited, 2 High Street, Nailsea, GB-
BS481BS BRISTOL, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Pipes; cables; pipeline reinforcing materials; all the 
aforesaid goods of metal or composites made primarily 
of metal; parts and fittings for the aforesaid goods; 
none of the above products for use in relation to 
domestic sanitary installations or domestic waste water 
conduct systems. 

  Klasse 17   Pipes; flexible pipe and pipe systems; reinforced 
thermoplastic pipe; flexible pipeline products; pipeline 
reinforcing materials; flexible pipe and pipeline products 
for use in the oil and gas industry; all the aforesaid 
goods not of metal or of composites of plastic and 
metal; parts and fittings for the aforesaid goods; none 
of the above products for use in relation to domestic 
sanitary installations or domestic waste water conduct 
systems. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302767 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201608108 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.08, FR, 4239015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SES-IMAGOTAG, 55 place Nelson Mandela, FR-92000 

NANTERRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Rails of metal for fastening price tags; metal fasteners 
for labels;  metal fasteners for fixing purposes;  
fasteners of metal for display of references and prices 
on retail display shelves and at cash tills. 

  Klasse 9   Optical, checking (supervision) apparatus and 
instruments; optical character readers; readers [data 
processing equipment]; equipment for processing 
information, computers; computer peripheral devices; 
software [recorded computer programs]; computer 
programs [downloadable software]; price management 
software; dynamic display software; data 
communication software; communication interface 
units; electronic shelf labels; interactive electronic tags; 
electronic tags for goods; radio-frequency identification 
tags; encoded identification tags [machine readable]; 
electronic security tags; encoded bar-code labels; 
labels containing electronically recorded or encoded 
information; labels containing magnetically recorded or 
encoded information; labels containing optically 
recorded or encoded information; electronic pens 
(visual display units); portable electronic remote 
controls; remote controls for radios; interactive 
terminals; electronic publications (downloadable); 
electronic systems for control and/or location 
management, at point-of-sale, display, display control 
and the reading of references and prices on retail 
display spaces and at cash tills; electronic devices for 
displaying data; management of information systems 
including electronic labels for the electronic display of 
information. 

  Klasse 19   Non-metallic fastening rails for price tags; non-metallic 
label holders;  non-metallic clamps for fixing purposes; 
non-metallic fastening devices for the display of 
references and prices on retail display shelves and at 
cash tills. 

  Klasse 35   Advertising;  sales promotion;  promoting the goods of 
others via computer and communication networks;  
assistance to commercial enterprises in business 
management;  business analysis; business 
management;  commercial administration; display 
services for commercial, advertising and/or sales 
promotion purposes;  presentation of goods on all 
communication media, for retail sale;  presentation of 
prices on electronic labels for the retail sale of goods; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop);  updating of advertising 
material; compilation of statistics; efficiency experts;  
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; collection and systematization of 
data in a central file; computerized file management;  
business information;  data search in computer files for 
others;  economic forecasting; price comparison 
services;  price research;  price analysis; compilation 
and provision of information relating to business 
statistics and business prices;  arranging subscriptions 

to telecommunication services for others; administrative 
processing of purchase orders;  price verification;  
marketing services;  information relating to marketing;  
advice regarding business strategies and business 
management;  digital communication consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305290 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201609028 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, DE-06861 
DESSAU-ROSSLAU, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Hygienic preparations and articles; diagnostic 

preparations for medical purposes; dietary supplements 
for animals; disinfectants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305755 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609256 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.17, AU, 1735086 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur Drive, AU-
NSW2153 BELLA VISTA, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for controlling respiratory 
apparatus; computer software for controlling a medical 
ventilator; computer software for use in conjunction with 
patient management, inventory management and 
compliance and therapy management in the field of 
respiratory disorders. 

  Klasse 10   Medical apparatus for treatment of respiratory 
disorders; medical ventilators and parts therefor; 
respirators for artificial respiration and parts therefor; 
humidifiers for medical use and parts therefor; medical 
apparatus, namely, continuous positive airway pressure 
(cpap) and automatic positive airway pressure (apap) 
devices and parts therefor; respiratory masks for 
medical purposes and parts therefor; headgear for 
medical respiratory masks and parts therefor; 
respiration monitors and parts therefor; medical 
apparatus and instruments for monitoring respiratory 
events, and parts therefor; medical apparatus and 
instruments for monitoring respiratory events that 
transmit data about those respiratory events through 
the internet, and parts therefor; medical, dental and oral 
devices for treating bruxism, respiratory sleep disorders 
and snoring and parts therefor. 

  Klasse 42   Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for patient monitoring and 
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compliance management in the field of respiratory 
disorders, and sleep-disordered breathing; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
and applications for the purposes of tracking, 
monitoring and reporting of patient diagnostic, 
compliance and therapy data collected from patient 
monitoring devices, in the field of respiratory disorders, 
and sleep-related breathing disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305892 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201609287 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.06, CH, 683368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calida AG, Bahnstrasse, CH-6208 OBERKIRCH, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps;  perfumery, particularly deodorants, perfumes; 

cosmetics, particularly essential oils; cosmetics, 
particularly skin creams, skin lotions for cosmetic use, 
bronzing cream, cosmetic preparations for eyelashes, 
cosmetic preparations for eyebrows, lipsticks, nail 
polish, nail polish removers, shampoos, body lotions, 
make-up products, powder, cosmetics and make-up 
products. 

  Klasse 9   Optical apparatus and instruments, particularly 
spectacles, sunglasses. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones;  timepieces and chronometric instruments. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; leather bags; leather 
handbags; beauty cases; trunks and suitcases; 
umbrellas and parasols. 

  Klasse 24   Fabrics and textiles;  cloths for removing make-up or 
of textile;  baby blankets;  bath towels;  bath linen 
except clothing; hooded towels;  bed covers;  duvet 
covers;  bed linen; covers for cushions;  shower 
curtains;  flags, not of paper;  terry towels;  flannel 
(fabric);  tenugui (Japanese cotton towels);  upholstery 
fabrics;  beach towels;  table covers. 

  Klasse 25   Clothing, particularly underwear, briefs, brassieres, 
spaghetti straps, underpants, harem pants, jackets, 
tops, leggings, skirts, g-strings, thongs, bustiers, 
teddies, tee-shirts, bodysuits, tights, pajamas, bath 
robes, kimonos, shorts, one-size t-shirts, nightgowns, 
boxer shorts, shorties, sports shirts, bermuda shorts, 
bikini tops, bikini bottoms, tankinis, bathing suits, capri 
pants, pareos, tunics, dresses, bathing suits, socks, 
stockings, pantyhose, suspenders;  clothing for yoga;  
footwear, particularly footwear for women and men, 
high heels, flip-flops, beach shoes, headgear for wear, 
particularly hats, caps, night caps, swimming caps, 
beach hats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305897 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201609288 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.03, EM, 014530935 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Didier MARTZEL, 50 rue des alliés, FR-57410 
ROHRBACH LES BITCHE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Boxes, cases, holders and cases for electronic 

devices, inhalation devices, inhalers, inhalation devices 
or personal electronic sprayers for use as a substitute 
for all electronic cigarettes, cigars, cigarillos, hookahs 
and pipes;  boxes, cases and holders for electronic 
cigarettes, electronic cigars, electronic cigarillos or 
electronic pipes or electronic hookahs; electronic 
devices used for medical and non-medical use, with or 
without tobacco substitutes, used as substitutes of 
cigarettes, cigars, cigarillos, hookahs and pipes; 
inhalers, inhalation devices, electronic inhalation 
devices and electronic personal inhalation sprays, for 
medical or non-medical use, all with or without tobacco 
substitutes, for use as a substitute for all cigarettes, 
cigars, cigarillos, hookahs and pipes;  electronic 
cigarettes, electronic cigars, electronic cigarillos, 
electronic pipes and electronic hookahs, all for medical 
or non-medical use, all with or without tobacco 
substitutes;  apparatus for heating liquids or e-liquids, 
apparatus for steam generating, ovens, atomizers, 
cartomizers, clearomizeurs and burners, all for use with 
electronic devices, inhalers, inhalation devices, 
electronic devices inhalation or electronic personal 
vaporizers for use as a substitute for all cigarette, 
cigars, cigarillos, pipes or hookahs; apparatus for 
heating liquids or e-liquids, apparatus for steam 
generating, ovens, atomizers, cartomizers, 
clearomizeurs and burners, all for electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos or electronic 
pipes, electronic hookahs;  flavorings or additives all for 
medical and non-medical use, other essential oils, 
electronic devices, all for inhalation devices, inhalers, 
inhalation devices or personal electronic sprayers for 
use as a substitute for all cigarettes, cigars, cigarillos, 
hookahs and pipes;  flavorings or additives all for 
medical and non-medical use, other than essential oils, 
all for electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos or electronic pipes, electronic hookahs; 
flavorings or additives all for medical and non-medical 
use, other than essential oils, all for cartridges, refills 
and for aromatic bulbs, all for use in electronic devices, 
inhalers, inhalation devices, electronic inhalation 
devices or electronic personal vaporizers for use as a 
substitute for all cigarettes, cigars, cigarillos, pipes or 
hookahs; flavorings or additives all for medical and 
non-medical use, other than essential oils, all for 
cartridges, refills and aromatic bulbs used in all 
electronic cigarettes, electronic cigars, cigarillos 
electronics, electronic pipes or electronic hookahs;  
tobacco substitutes;  e-liquids and fluids all for medical 
and non-medical use, all with or without tobacco 
substitutes, all for electronic devices, inhalers, 
inhalation devices, electronic devices and electronic 
personal inhalation sprays for use as a substitute for all 
cigarettes, cigars, cigarillos, pipes or hookahs; e-liquids 
and fluids all for medical and non-medical use, all with 
or without tobacco substitutes, all for electronic 
cigarettes, electronic cigars, electronic cigarillos, 
electronic pipes or electronic hookahs; e-liquids and 
fluids all for medical and non-medical use, all with or 
without tobacco substitutes, all for cartridges, refills and 
aromatic bulbs all for electronic devices, inhalers, 
inhalation devices, electronic devices inhalation or 
electronic personal vaporizers for use as a substitute 
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for all cigarette substitute, cigars, cigarillos, pipes or 
hookahs;  e-liquids and fluids all for medical and non-
medical use, all with or without tobacco substitutes, all 
for cartridges, aromatic bulbs and refills all for 
electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos or electronic pipes, electronic hookahs; 
aromatic cartridges and refills, bulbs, all for medical 
and non-medical use, all with or without tobacco 
substitutes, all for electronic devices, inhalers, 
inhalation devices, electronic devices inhalation or 
electronic personal vaporizers, all for use as a 
substitute for cigarettes, cigars, cigarillos, of pipes or 
hookahs;  aromatic cartridges and refills, bulbs, all for 
medical and non-medical use, all with or without 
tobacco substitutes, all for electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos, electronic pipes 
or electronic hookahs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307516 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201609798 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.07, DE, 30 2015 049 

021 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail and their parts; motorized land 
vehicles; 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; head-rests for vehicle seats; anti-theft 
alarms for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; 
cigar lighters for automobiles; motor cars; 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; 
motor buses; caravans; tractors; cycles, scooters 
[vehicles]; chairlifts, funiculars; wheelchairs; parts and 
fittings of all the aforesaid goods. 

  Klasse 28   Artificial Christmas trees; fairground apparatus; 
automatic amusement machines (coin-operated 
machines); parts and fittings of all aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 35   Retail and wholesale business management services 
concerning motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels; retail and wholesale business 
management services for mail-order business 
concerning motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels; retail and wholesale business 
management services via internet concerning motor 
vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle 
chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; 
retail and wholesale business management services 

via teleshopping concerning motor vehicles, motors 
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; the bringing 
together, for the benefit of others, of motor vehicles, 
motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels, excluding 
the transport thereof, 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 motor vehicles, motors and engines for 
land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 
for vehicle wheels; business administration and 
organizational management of vehicle fleets for others; 
commercial information and advice for consumers; 
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; public 
relations; auctioneering; sales promotion for others; 
personnel recruitment; relocation services for 
businesses; administrative processing of purchase 
orders; auditing; sponsorship search. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; rental of tools, 
plant and equipment for construction and demolition; 
mining, oil and gas extraction; extermination, 
disinfection and pest control; reconstruction, repair, 
servicing and dismantling of vehicles; vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown service; customized 
carrying out of alterations on body, chassis and motor 
of motor vehicles (tuning), included in this class; 
varnishing of vehicles; vehicle polishing; anti-rust 
treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle 
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; 
rustproofing; furniture maintenance; leather care, 
cleaning and repair; disinfecting; burglar alarm 
installation and repair; advice, consultancy and 
information for the aforesaid, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1307902 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201610122 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.08, CZ, 527270 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FPK Group Limited, Office 2, Suite 2, The Penthouse, 

Capital Business Centre, Entrance C Triq taz-Zwejt, 
MT-SGN3000 SAN GWANN, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Fertilizers/manure for agriculture, humus, chemical 

reagents [other than for medical or veterinary 
purposes], oil dispersants, starch for industrial 
purposes, foundry moulding preparations, mould-
release preparations, foundry molding [moulding] 
preparations, foundry molding preparations. 

  Klasse 5   Human pharmaceutical products, biogenic and 
bactericidal preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, carrier for antibiotic or 
chemotherapeutic delivery. 

  Klasse 6   Foundry molds [moulds] of metal, cast iron, unwrought 
or semi-wrought. 

  Klasse 7   Machine tools, engines other than for land vehicles, 
clutches other than for land vehicles. 

  Klasse 9   Gauges for checking dimensions and quality of 
machine parts, distribution boxes [electricity]. 

  Klasse 10   Bandages, bacterial filters for medical purposes, 
surgical implants, surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and equipments, orthopaedic 
supplies, vaporizers for medical purposes. 

  Klasse 19   Foundry molds [moulds] (not of metal). 
  Klasse 35   Business organization consultancy, providing of 

business and trade information, propagation and 
marketing activity, marketing research, public relations, 
administrative services, import and export office, 
organization of exhibitions, trade fairs and actions for 
commercial or advertising purposes, procurement 
services in pharmaceutical field, business management 
assistance, business management and organization 
consultancy, business management consultancy, 
demonstration of goods, commercial or industrial 
management assistance, business efficiency expert 
services, marketing studies, business investigations, 
business organization consultancy, advisory services 
for business management, professional business 
consultancy, business information, opinion polling, 
sales promotion [for others], procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses], commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop], administrative 
processing of purchase orders, outsourcing services 
[business assistance], commercial intermediation 
services, negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties, business project 
management services for construction projects. 

  Klasse 37   Factory construction, machinery installation, 
maintenance, varnishing, plumbing, freezing equipment 
installation and repair, construction information, repair 
information, interference suppression in electrical 
apparatus, rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed, rebuilding machines that have been 
worn or partially destroyed, construction consultation 

  Klasse 40   Destruction of waste and trash, waste treatment 
[transformation], abrasion, stripping finishes, soldering, 
metal plating, electroplating, blacksmithing, millworking, 
galvanization, engraving, metal treating, metal 
tempering, nickel plating, burnishing by abrasion, 
dyeing services, custom assembling of materials [for 

others], laser scribing, material treatment information, 
metal casting, production of energy, rental of 
generators, sorting of waste and recyclable material 
[transformation]. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of conferences, arranging 
and conducting of congresses, practical training 
[demonstration], arranging and conducting of 
workshops [training], arranging and conducting of 
seminars, coaching [training], vocational retraining. 

  Klasse 42   Construction drafting, technical research, technical 
project studies, engineering, computer programming, 
mechanical research, research and development of 
new products [for others], calibration [measuring], 
computer software design, updating of computer 
software, consultancy in the design and development of 
computer hardware, quality control, computer system 
analysis, surveying, computer system design, 
duplication of computer programs, installation of 
computer software, computer software consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307945 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201610132 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.04, FR, 4261898 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TEMA, société par actions simplifiée à associé unique, 
Cap Var C, 2, avenue Georges Guynemer, FR-06700 
SAINT LAURENT DU VAR, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Cutlery, scissors, nail clippers;  electric apparatus for 

hairstyling and especially: curling irons, straightening 
irons; parts thereof. 

  Klasse 11   Electric apparatus for hairstyling and especially: hair 
dryers, hooded hair dryers;  parts thereof. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308319 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201610190 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, US-
MN55102 SAINT PAUL, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Plastic coated metal baskets used for cleaning, 
storage and transportation of tableware and glassware.

  Klasse 12   Transport trolleys for baskets. 
  Klasse 20   Plastic baskets used for cleaning, storage and 

transportation of tableware and glassware. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308582 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201610411 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.18, AU, 1759778 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 e2interactive, Inc., 250 Williams Street Suite M-100, 
US-GA30303 ATLANTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Magnetic and/or encoded cards, tokens of value, and 

tokens of exchange, including telephone calling cards, 
value cards, gift cards, debit cards, credit cards, 
prepaid cards and stored value cards; computer 
terminals and other hardware and apparatus for use 
with magnetic and/or encoded cards and tokens of 
value or exchange, including for the purposes of 
activating, deactivating and reading cards, and 
performing other transactions, including at point of sale; 
point of sale apparatus and terminals; game software; 
downloadable publications, including those consisting 
of or containing audio, visual and multimedia material; 
downloadable audio, visual and multimedia recordings.

  Klasse 16   Non-magnetic and/or encoded cards and tokens of 
value or exchange, including telephone calling cards, 
value cards, gift cards, debit cards, credit cards, 
prepaid cards and stored value cards;  paper and 
cardboard: printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging; printers' type; printing 
blocks. 

  Klasse 36   Issuing and distributing tokens of value or exchange, 
including telephone calling cards, value cards, gift 
cards, debit cards, credit cards, prepaid cards, stored 
value cards, vouchers, tickets and coupons; electronic 
services for performing financial transactions involving 
prepaid debit cards and stored value cards, using a 
computer-based network; collection and processing of 
payments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308834 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201610454 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Limited Liability Company "V Kontakte", ul. 

Khersonskaya, d. 12-14, liter A, room 1-N, RU-191024 
ST. PETERSBURG, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, recorded; computer programmes 

[programs], recorded; computer game software; 
computer programs [downloadable software]; 
downloadable image files. 

  Klasse 28   Novelties for parties, dances [party favors, favours]. 
  Klasse 35   Updating of advertising material; organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes; 
layout services for advertising purposes; sales 
promotion for others; data search in computer files for 
others; publication of publicity texts; systemization of 
information into computer databases; advertising; on-
line advertising on a computer network; compilation of 
information into computer databases. 

  Klasse 38   Electronic bulletin board services [telecommunications 
services]; providing user access to global computer 
networks; providing access to databases; providing 
internet chatrooms; transmission of greeting cards 
online; message sending; computer aided transmission 
of messages and images; transmission of digital files; 
teleconferencing services. 

  Klasse 41    Recreation information; education information; 
entertainment information; game services provided on-
line from a computer network; club services 
[entertainment or education]; entertainment services. 

  Klasse 42   Hosting computer sites [web sites]; computer software 
design; providing search engines for the internet; 
creating and maintaining web sites for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1311419 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705029 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARKETING OLFATIVO, S.L., Las Medranas, 33 

Local, ES-29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA, 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Air-fragrancing products; perfumes for rooms in spray 

form; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery products; 
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1311615 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201611242 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FunnyFlux Entertainment, #301, Seoul Animation 
Center A-dong, Sopa-ro 126, Chung-gu, KR-SEOUL, 
Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical lenses; barometers; sunglasses; goggles for 

sports; electric calculators; burglar alarms; dry cells 
(batteries); ammeters. 

  Klasse 16   Paper; stickers (stationery); pen (writing instruments); 
toilet paper. 

  Klasse 18   Fur; bags; backpacks; boston bags; backpacks for 
carrying babies; purses; school knapsacks; boxes 
made of leather; umbrellas; leather leashes. 

  Klasse 20   Kennels for household pets; boxes made of plastic; 
lids of wood or plastics for packing; picture frames. 

  Klasse 25   Footwear; bathing suits; children's clothing; infants' 
clothing; jumpers; underclothing; sleeping garments; 
tee-shirts; panties; winter gloves. 

  Klasse 28   Fairground ride apparatus; model vehicles for 
children; toy blocks; radio-controlled toy vehicles; toys; 
apparatus for games; games; parlor games; puzzles; 
roller skates. 

  Klasse 41   Film production (other than advertising films); 
distribution (other than transportation) of cine films; 
music performances; distribution (other than 
transportation) of television programmes; production of 
television programmes; publication of books; on-line 
publication of electronic books and journals (not 
downloadable); education information; game services 
provided on-line from a computer network; operation of 
amusement parks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1312200 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201611503 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.24, DE, 30 2016 009 

063 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1319130 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201613528 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.11, DE, 30 2016 010 

505 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q4 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, 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; compact discs, dvds and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; fire-extinguishing 
apparatus. 

  Klasse 12   Vehicles and their structural parts; apparatus for 
locomotion by land, air or water. 

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

  Klasse 18   Umbrellas and parasols; Walking sticks; Luggage, 
bags, wallets and other carriers; Saddlery, whips and 
animal apparel and parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in this class. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 

materials for covering existing floors; wall hangings 
[non-textile]. 

  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; decorations for Christmas trees. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1322479 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201703201 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIC TAC MIXERS - FLAVOUR 
CHANGING EXPERIENCE 

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

 Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, 
Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery, candy and chewing gum, chocolate-
based products, sugar-free candy and chewing gum. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1324036 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201615028 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GVA Consultants Aktiebolag, Box 11450, SE-40429 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Ballast systems of metal for floating metal docks and 

other systems of metal for conveying or pumping fluid 
within the shipyard and marine technological sector 
(locks at the marine extremity of a ship canal not 
included). 

  Klasse 7   Semisubmersible drilling rigs and other equipment 
being part of machines related to the shipyard- and 
marine technological sector, namely ballast systems 
[parts of machines] and other systems [parts of 
machines] for conveying or pumping fluid (locks at the 
marine extremity of a ship canal not included). 

  Klasse 9   Computer software & and other equipment related to 
the shipyard- and marine technological sector, namely 
for regulating, controlling or monitoring ballast systems 
or other systems for conveying or pumping fluid (locks 
at the marine extremity of a ship canal not included). 

  Klasse 12   Ballast systems and other systems, all being parts of 
ships or vessels, for conveying and pumping fluids. 

  Klasse 37   Construction project management services and 
consultancy services for construction projects; on-site 
construction supervision; installation-, maintenance- 
and repair services of equipment related to the 
shipyard- and marine technological sector, all the 
aforementioned services for ballast systems and other 
systems for conveying or pumping fluid but not for locks 
at the marine extremity of a ship canal. 

  Klasse 39   Offshore transportation services; transportation 
services within the shipyard. 

  Klasse 42   Engineering services; engineering; technical and 

design feasibility studies; industrial design; design 
consultation; technical design; technical consultancy 
services related to marine and offshore engineering; 
technological advisory services; conducting 
engineering surveys; computer software development, 
all the aforementioned services for ballast systems and 
other systems for conveying and pumping fluid bit not 
for locks at the marine extremity of a ship canal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330344 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201701589 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.10, CH, 57140/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 World Curling Fédération (WCF), c/o Treuhand- und 

Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, 
Lehnplatz 9, CH-6460 ALTDORF UR, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard; printing products; 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); plastic materials for packaging; printing 
blocks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games, toys; sports articles for curling, particularly 

curling stones and brushes; decorations for Christmas 
trees; playing cards. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  
 Fellesmerkebestemmelser: 
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(111) Int.reg.nr: 1331366 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201701910 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.07, EM, 015903883 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word Club in black and a 

yellow heart with a white line around and the word 
RUSTA in black at the side. 

(730) Innehaver: 
 Rusta AB, Box 5064, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Coupons; printed gift vouchers, not encoded. 
  Klasse 35   Loyalty, incentive and bonus program services; loyalty 

card services; administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of a discount membership card; 
organisation and management of customer loyalty 
programs; management of customer loyalty, incentive 
or promotional schemes; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
loyalty scheme services. 

  Klasse 36   Issuing electronic payment cards in connection with 
bonus and reward schemes; issue of tokens, coupons 
and vouchers of value; bank card, credit card, debit 
card and electronic payment card services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1333081 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201702476 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.02 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.06, EM, 015901119 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rusta AB, Box 5064, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Coupons; printed gift vouchers, not encoded. 
  Klasse 35   Loyalty, incentive and bonus program services; loyalty 

card services; administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of a discount membership card; 
organisation and management of customer loyalty 
programs; management of customer loyalty, incentive 
or promotional schemes; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
loyalty scheme services. 

  Klasse 36   Issuing electronic payment cards in connection with 
bonus and reward schemes; issue of tokens, coupons 
and vouchers of value; bank card, credit card, debit 
card and electronic payment card services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335380 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201703183 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.24, EM, 015580855 
(540) Gjengivelse av merket: 

Target2-Securities 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 European Central Bank, Sonnemannstrasse 20, DE-
60314 FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software (recorded or downloadable); recorded data 

files; electronic publications (recorded or 
downloadable), including multimedia publications. 

  Klasse 36   Financial services and monetary affairs. 
  Klasse 38   Telecommunications; providing (user) access to 

content, platforms and portals on the Internet and other 
media; providing access to and leasing access to 
computer databases. 

  Klasse 42   Design and development of computer software, 
including design and development of databases, 
multimedia products; providing temporary use of non-
downloadable software and non-downloadable 
databases; software as a service (SaaS); maintenance 
of database software. 

  Klasse 45   Licensing of computer software [legal services]; legal 
administration of licenses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335406 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201703379 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.15, DE, 30 2016 000 

818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail and their parts; motorized land 
vehicles; 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; head-rests for vehicle seats; anti-theft 
alarms for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; 
cigar lighters for automobiles; motor cars; automobiles; 
trucks, trailers and semi-trailers for vehicles, trailer 
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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; parts and 
fittings of all the aforesaid goods, included in this class.

  Klasse 28   Sporting articles and equipment, gymnastic articles; 
festive decorations for Christmas trees and artificial 
Christmas trees; fairground and playground apparatus; 
toys, games, playthings and novelties; 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; stationary exercise bicycles; archery 
implements; appliances for gymnastics; plastic race 
track; gloves for games; floats for fishing; camouflage 
screens [sports articles]; parts and fittings of all 
aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; rental of tools, 
plant and equipment for construction and demolition; 
mining, oil and gas extraction; vermin extermination, 
other than for agriculture; disinfecting; pest control; 
reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
vehicles; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of motor 
vehicles (tuning), included in this class; varnishing of 
vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for 
vehicles; vehicle maintenance; vehicle 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; rustproofing; 
furniture maintenance; leather care, cleaning and 
repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair; 
advice, consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335690 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201704270 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.07, EM, 015899421 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Brass Regalanlagen GmbH, Im Sichert 14 + 16, DE-

74613 ÖHRINGEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal building materials; buildings and transportable 
buildings of metal, in particular carports, canopy and 
shading systems, shopping trolley covers; metal 
storage shelters used in industry, supermarkets, 
workshops, offices, archives. 

  Klasse 20   Furniture, namely racks (furniture) of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1337920 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201704176 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, BX, 1337253 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1337955 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704180 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.24, BX, 1327445 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NV LEGIO INTERNATIONAL, Legeweg 157 D, BE-

8020 OOSTKAMP, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Radiators; baths and bathroom fittings; bath 
installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath 
linings; bidets; whirlpool baths; shower stalls; showers; 
water taps; kitchen faucets; thermostatic valves; 
manual or automatic hot/cold water mixer taps; spray 
nozzles and holders for spray nozzles for sanitary 
installations; lavatories; toilet seats; toilet bowls; 
bathroom fittings and accessories, including for baths, 
showers, washbasins and toilets such as exhaust kits 
for baths, showers, washbasins and toilets; dryers 
(electric) for towels; bathroom lighting; bath screens. 

  Klasse 20   Bathroom furniture, in particular benches, chairs, 
tables, bathroom vanities [furniture]; bathroom furniture 
accessories, not of metal; cabinet work; mirrors; 
mirrored cabinets; picture frames; coat hooks, not of 
metal; coat stands (furniture); cabinets (furniture); bins, 
not of metal; clothes hooks, not of metal; coat hangers; 
small furniture elements for bathrooms. 

  Klasse 21   Holders for utensils for bathrooms and toilets; soap 
dishes, toilet paper holders; towel racks and rails (not 
of precious metal). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1338003 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201704190 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.30, EM, 015598378 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magix Software GmbH, Quedlinburger Str. 1, DE-
10589 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software, including for mobile terminals, namely for 

creating and editing audio, video and other multimedia 
files, and for creating and editing sound, music, video, 
midi and multimedia and metadata; computer software 
for sound development, generation and editing; video 
editing software; recorded audio loops; interfaces for 
computers for editing audio, video and other multimedia 
files; apparatus for receiving, recording, transmission, 
processing, transforming, output and reproduction of 
data, speech, text, signals, sound and images, 
including multimedia apparatus; apparatus, including 
multimedia apparatus, for connecting and controlling 
audio, video and telecommunications apparatus and 
computers, including apparatus with electronic program 
guides; software manuals (handbooks) in electronic 
form relating to the editing of audio, video and other 
multimedia files; none of the aforesaid goods belonging 
to the fields of human resources, finances and 
accounting, and relating to gambling or prize games. 

  Klasse 42   Providing of software updates via the internet for 
editing audio, video and other multimedia files; 
providing of information and consultancy in the field of 
computer software for editing audio, video and other 
multimedia files; hosting, software as a service (SaaS) 
and rental of software for editing audio, video and other 
multimedia files; none of the aforesaid goods belonging 
to the fields of human resources, finances and 
accounting, and relating to gambling or prize games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338435 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201704256 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.27, FR, 4283214 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338458 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201704479 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.27, DE, 30 2016 023 

113 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DW Lingual Systems GmbH, Lindenstrasse 44, DE-

49152 BAD ESSEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Surgical implants (of artificial material); artificial teeth; 
dental apparatus and instruments; dental apparatus, 
electric; dentures; dental brackets; pins for artificial 
teeth; dental clips, in particular individually adapted 
braces for fixing to the inner side of teeth; fixing devices 
for wire for fastening to teeth; wires for tooth clamps; 
tooth clamps and adjustment devices for fixing to teeth; 
transfer trays for transferring braces onto teeth. 

  Klasse 40   Services of a dental technician, in particular design 
and manufacture of tooth clamps, fixing devices for 
wires for fastening to teeth, arad of wires for tooth 
clamps, design and manufacture of tooth clamps and 
adjustment devices for fixing to teeth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338480 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201704484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-
ku, JP-541-8538 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; caps [headwear]; socks; bandanas 

[neckerchiefs]; gloves [clothing]; garters; stocking 
suspenders; suspenders; belts [clothing]; uniforms; 
clothing for gymnastics; sports jerseys; cyclists' 
clothing; bathing caps; bathing drawers; swimsuits; 
masquerade costumes; footwear; sports shoes; running 
shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1338512 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704488 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.26, US, 87050635 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "CARMEX" written in 

white inside of a red oval to the left of a red vertical line 
followed by the words "COMFORT CARE" written in 
red. 

(730) Innehaver: 
 Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways Avenue, 

US-WI53132 FRANKLIN, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Lip balm; lip gloss; creams and lotions for face and 
body care; skin moisturizer. 

  Klasse 5   Medicated lip balm; cold sore treatment preparations; 
medicated skin preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338551 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201704493 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, EM, 016187635 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL33T GAMING 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, DK-2750 
BALLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; fittings 
of metal for furniture; metallic mountings. 

  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; 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; mouse pads; stands for 
computer equipment; computer mouse; wireless 
computer mice; wireless headsets; telephone headsets; 
virtual-reality-headset; holders to headsets; keyboards; 
keyboard terminals; wireless keypads; computer 
keyboards; computer housings; cabinets adapted to 
hold computers; hook switches; wireless headsets; 
virtual reality headsets; electric cables and wires; 
power cables; electronic cables; connection blocks 
[electric cable]; insulated electrical cables; fiber optic 

cables; ethernet cables; electricity conduits; electric 
cords; computer cabling; computer components and 
parts; computer; computer discs; computer chips; 
computer screens; computer modules; computer 
hardware; computer software; computer chipsets; 
firmware; computer systems; computer hardware for 
games and gaming; computer software for the 
administration of on-line games and gaming; games 
software; games software for use with video game 
consoles; electronic game software for mobile phones; 
computer game software for use on mobile and cellular 
phones; computer application software for mobile 
telephones; microphone stands; camera stands; stands 
for televisions; tablet covers; camera covers; lighting 
dimmers; computer, mobile phones, smart phones and 
other portable and handheld electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, image and audio files; scratch 
protectors; protective casing and covers for mobile 
phones, smart phones, computers and other portable 
and handheld electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data, image and audio files; holders, cases and 
covers for mobile phones, smart phones, computers 
and other portable and handheld electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, image and audio files; parts, 
fittings and accessories for mobiles phones, smart 
phones, computers and other portable and handheld 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
image and audio files; wall mountings adapted for 
television monitors. 

  Klasse 11   Lamp stands; lights; display lights; lighting lamps; 
lighting fittings; lighting elements; lighting transformers; 
lighting panels; decorative lighting; lighting installations; 
lighting units; lighting tracks [lighting apparatus]; 
lighting ornaments [fittings]. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging; 
printers' type; printing blocks; desk mats; notebook 
covers; typewriters; office requisites; office requisites, 
except furniture. 

  Klasse 18   Backpacks; backpacks [rucksacks]; bags; wallets. 
  Klasse 20   Furniture; seating furniture; gaming chair; chairs with 

castor wheels; mobile stools [furniture]; drafting chairs; 
office armchairs; tables; computer tables; writing desks; 
mobile writing desks; portable desks; computer 
cabinets [furniture]; racks [furniture]; multiposition 
stands [furniture]; shelf units [furniture]; gaming shelf 
[furniture]; shelf bars (non-metallic -); book stands; 
display stands; reader stands; computer stands; printer 
stands; computer stands. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); chair mats [under-chair floor protector]; 
non-slip underlays. 

  Klasse 28   Games; playthings; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; game consoles; hand 
held units for playing video games; controllers for game 
consoles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1338749 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201704527 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.02, AU, 1818482 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Garth Australia Pty Ltd, Level 14, 140 Williams Street, 
AU-VIC3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Gas fired heating installations; barbecues; fitted 

covers for barbecues; grills for barbecuing; roasting 
spits (electric) for use with barbecues; wood stoves; 
cookers incorporating grills; cooking apparatus and 
installations; burners; gas burners; electric woks; 
rotisseries; spit roasters (cooking apparatus). 

  Klasse 21   Barbecue mitts; cooking utensils for use with domestic 
barbecues; grill supports; grills (cooking utensils); 
articles for use in cooking; domestic cooking utensils; 
skewers (cooking implements); non-electric woks; 
covers for dishes; covers for household or kitchen 
utensils; kitchen utensils; tableware (other than knives, 
forks and spoons). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338997 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201704568 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 He Do Nam, U-dong, HaeundaeXi Apt., 105-2102, 435, 

Haeun-daero, Haeundae-gu, KR-BUSAN, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear; inner soles; soles for footwear; footwear 
uppers; mountaineering boots; winter boots; outsoles 
for footwear; heelpieces for footwear; rubber outsoles 
for footwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339010 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201704569 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.12, PL, 457728 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The word and figurative trademark consists of the word 

item "ARCOM" made of dark grey simple uppercase 
letters and the inscription "storage solutions" located 
underneath, which is made of light-grey lowercase; the 
graphic element in the form of three yellow square 
frames shown in the dimensional view is placed above 
the inscription. 

(730) Innehaver: 
 ARCOM spólka jawna Artur Wilk, Robert Zieba, ul. 

Brzeska 3, PL-32-765 RZEZAWA, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Structures of metal and construction elements of 
metal; containers of metal [storage, transport]; handling 
pallets of metal; metal loading pallets. 

  Klasse 19   Non-metallic structural elements for building; non-
metallic scaffolding; non-metallic storage sheds. 

  Klasse 20   Shelves and racks, cabinets and storage systems; 
containers, not of metal [storage, transport]; transport 
pallets, not of metal. 

  Klasse 42   Design services relating to construction engineering; 
designing of containers for the storage and 
transportation of goods; designing of transport pallets, 
shelves and racks, loading pallets, shelves, racks and 
storage systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339020 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704570 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Karuitasenntakuki 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Karuitasenntakuki 
(730) Innehaver: 

 Must Garment Co., Ltd, 3rd Floor, Building #B, No. 
288, Chengjiaqiao Road, CN-201103 SHANGHAI, Kina

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339033 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201704574 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trimble Inc., 935 Stewart Drive, US-CA94085 
SUNNYVALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Global navigation satellite system (GNSS) consisting 

of GNSS receiver and antenna; global navigation 
satellite system (GNSS) receiver; antennas for wireless 
communication; downloadable software for use as a 
receiver in connection with a global navigation satellite 
system (GNSS), and for navigation and positioning 
applications; software development kit (SDK) 
comprised of software development tools and 
application programming interface (API) software for 
use in developing applications and programs for mobile 
phones, computers, and computing devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339037 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201704575 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of combined designation the top of 

which on the left part there is the circle with the 
ornament with rye ears. Repeating phrase RUSSIAN 
RYE passes to the diameter of the circle, made with 
the Latin alphabet. To the right and below - the same 
phrase, which is also repeated at the bottom between 
two lines. Designation is a fantasy and semantically 
neutral with regard to the goods declared. 

(730) Innehaver: 
 Trading house «Synergy Market», LLC, Proletarskaya 

street, 40A, Zvenigorod city, RU-143180 MOSKVA 
REGION, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Vodka. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339114 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704581 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, US, 87239039 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osprey Packs, Inc., 115 W. Progress Circle, US-
CO81321 CORTEZ, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Drinking vessels and drinking vessels comprised of a 

drinking reservoir, a drinking tube and a mouthpiece. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1339145 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201704585 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Firma Handlowo Uslugowa "MATAR" Jaroslaw Gryla, 

ul. Topolowa 32/85, PL-41-303 DABROWA 
GÓRNICZA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; underwear, pyjamas, t-

shirts, petticoats, tights, stockings, socks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339153 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201704586 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.30, EM, 015596703 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wöhner GmbH & Co. KG Elektrotechnische Systeme, 
Mönchrödener Str. 10, DE-96472 RÖDENTAL, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Highly integrated, touch-protected and combinable 

modules for (functional) expansion of busbar modules. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339180 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201704588 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.23, LV, M-16-1466 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of polygonal shape figure with sharp 

and wide angles, which looks similar to a star. Figure is 
divided into several squares of different colors: dark 
blue, red, orange, yellow, brown. In the center of the 
figure there is a pyramid, which edges are colored in 
different shades of yellow. To the right of the figure 
there is a word "SMARTLYNX" performed in big letters 
in dark blue color. Letters "S" and "L" are slightly larger 
than the other letters. 

(730) Innehaver: 
 SMARTLYNX AIRLINES, SIA, Mazrudas, LV-2167 

MARUPES NOVADS, Latvia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; transportation of passengers, goods and 
cargo by air transport; aircraft chartering; aircraft rental; 
transport brokerage; piloting; arranging of travel tours; 
travel reservation; booking of seats for air travel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339217 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201704591 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aktiebolaget Alrik Hedlund Huvudkontor, Box 16030, 

SE-41221 GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Christmas cards; labels, not of textile; easter cards; 
easter egg cardboard boxes; postcards; greetings 
cards; cards; advent calendars; gift wraps; christmas 
wraps; books; printed publications; printed matter; 
calendars; photographs; posters; art prints; printed 
matter in the form of decorative pictures and graphic 
reproductions; paper-bags; book marks; 
decalcomanias; engravings; etchings; graphic prints; 
lithographic prints. 

  Klasse 21   Figurines, sculptures, glass ware, porcelain ware and 
ceramic ware, none included in other classes. 

  Klasse 24   Table runners of textile; table-cloths; bedclothes; 
blankets; fabrics and textile goods, not included in other
classes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1339220 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201704592 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Real Group AB, c/o Edenroth, Skånegatan 61, SE-
11637 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   MP3 player; sound reproduction apparatus; video 

tapes; discs, magnetic; video cassettes; recording 
discs; records (sound recordings); sound recording 
strips; compact discs (audio-video); compact discs (rom 
- read only memory); recorded computer software; 
magnetic data carriers; optical data media; CD drives 
for computers; webpages in the form of recorded 
computer programs; audio cassettes; magnetic tapes; 
sound recording carriers; magnetic data carriers; sound 
recording discs. 

  Klasse 16   Tickets; songbooks; graphic prints; graphic 
reproductions; music sheets; music manuscript paper; 
printed matter relating to computer programs for 
reproduction of music; graphic reproductions; printed 
graphic images; printed matter; printed publications; 
prints (engravings). 

  Klasse 41   Teaching/education; cultural activities; production of 
entertainment; production of educational television 
programs; production of video films; publication of 
electronic media; entertainment in the form of musical 
group performances; providing online electronic 
publications, not downloadable; rental of musical 
instruments; rental of stage costumes; leisure activities 
and entertainment; entertainer services; rental of stage 
scenery; radio entertainment; publication of texts, other 
then publicity texts; teaching; education services; rental 
of sound recordings; production of radio and television 
programs; music-halls; orchestra services; theater 
production; entertainment in the nature of theater 
productions and shows; television entertainment; rental 
of stage scenery; entertainment information; provision 
of recording studio facilities; rental of videotapes; 
arranging and conducting of seminars; videotape 
production; rental of audio equipment; scriptwriting 
services; videotape editing; publication of electronic 
magazines and books online; music composition 
services; providing online electronic publications (not 
downloadable); videotaping; distribution (other than 
transportation) of audio and video recordings; 
distribution of television programs; publishing services; 
arranging of cultural activities; production of sound 
recording; entertainment services performed by a 
musical group; music composition services; production 
of entertainment in form of cabarets; production of 
cable television programs; production of course 
material; production of course materials distributed at 
seminars; recording of audio tapes for entertainment 
purpose; recording of audio cassettes; production of 
musicals; production of musical shows. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339244 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201704596 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.02, BX, 1327869 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STMPD RCRDS B.V., Heemraadschapslaan 100, NL-
1181 VC AMSTELVEEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Music recordings; musical recordings in the form of 

discs; audiovisual recordings; videos; audiovisual 
apparatus; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable graphics for mobile phones; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment and computers; downloadable 
electronic sheet music; headphones; portable audio 
devices; speakers; speaker systems; software 
applications for mobile phones, smartphones, tablets, 
notebooks, computers and media players; vinyl 
records; sound recording devices; downloadable audio 
and video recordings; electronic publications 
[downloadable]; electronic photos [download]; 
electronic publications recorded on computer media; 
downloadable MP3 files, MP3 recordings; video game 
software; video discs; covers for computers, laptops 
and mobile phones and other electronic devices; 
eyeglasses; sunglasses; accessories for spectacles, 
namely sleeves and neck cords; audio tapes, audio and 
video cassettes, CDs and DVDs; phonographic 
turntables; specially adapted bags for vinyl records; 
computers and their peripherals; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images or 
sound, such as turntables and CD players, and parts 
thereof; sound processing equipment; electronic 
devices, namely, mobile phones, CD players, cassette 
players, digital audio file players, DVD players, 
headsets, hand-held personal digital assistant; 
electronic organizers. 

  Klasse 25   Clothing, namely children's clothing, men's clothing, 
women's clothing; shirts; skirts; gowns; coats; jackets; 
sweaters; scarves; underwear; briefs; socks; vests; 
swimsuits; blouses; trousers (long -); shorts; trunks; 
trousers; nightdresses; t-shirts; jeans; pajamas; long-
sleeved shirts; shirts with short sleeves; jumpsuits; 
jumpsuits with short legs in one piece; leisure jackets; 
belts; footwear namely shoes, men's shoes, children's 
shoes; sneakers; pumps; headwear; hats; beanies. 

  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment 
services; music recording studios; production of sound 
and music recordings; production of audiovisual 
recordings; fan clubs in the nature of entertainment; 
musical entertainment; production of shows; audio 
recording and production; production of audio 
entertainment; production of music videos; production 
of live performances; disc jockeys for parties and 
special events; parties (organisation of -) for 
entertainment purposes; entertainment; entertainment 
services provided at nightclubs; providing artistic 
direction of performing artists; organization of concerts; 
entertainment by means of concerts; organizing and 
conducting concerts; DJ services; services of recording 
studios; entertainment services provided by performing 
artists; music publishing; sound recording and video 
entertainment; editing or recording of sounds and 
images; publication of books and magazines; 
entertainment in the form of performances by musical 
artists, delivered through television, radio and audio 
and video recordings; publication of electronic 
publications; publication of electronic journals; cinema 
film production; presenting (live) performances; 
publication of books, magazines; organizing 
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exhibitions; services of music, film, radio and television 
studios; photographic reporting; organizing dance 
parties; production of shows and films; providing 
facilities for shows; clubs [nightclubs]; services 
impresarios; record production services; production of 
musical sound recordings; animated and live-action 
entertainment; production of internet-based movies with 
special variety entertainment shows and musical 
performances; production of television programs with 
special variety entertainment shows; educational 
services, namely providing music and acting classes for 
others, providing instruction in etiquette, manners, 
personal growth, self improvement, personal image 
consulting and refinement; production of radio and 
television programs; information services in the field of 
entertainment, namely, information about music, film, 
television, celebrity and popular culture provided over 
the internet; the provision of non-downloadable 
publications in the form of magazines, comic books and 
strips in the area of entertainment and lifestyle through 
websites; the provision of non-downloadable 
entertainment videos with music performances through 
websites; distribution of musical sound recordings; 
distribution of non-downloadable movies, especially 
entertainment shows and musical performances; 
distribution of television programming, particularly 
entertainment shows. 

  Klasse 45   Licensing related to music publishing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339291 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201704607 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.02, BX, 1338619 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Orange and red. 

(730) Innehaver: 
 Absolute Audio Labs B.V., Koninginneweg 11, NL-

1217KP HILVERSUM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Audio apparatus; software and applications for mobile 
devices; software to control and improve audio 
equipment sound quality. 

  Klasse 10   Medical hearing instruments; hearing protection 
devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339461 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704642 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.22, BX, 1338013 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 

Weteringplantsoen 21, NL-1017ZD AMSTERDAM, 
Nederland 

(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). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339550 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201704662 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, EM, 16131609 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STAR FRUITS DIFFUSION, 145 avenue de Fontvert, 
FR-84130 LE PONTET, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Agricultural and horticultural products; fresh fruit; fruit 

trees and shrubs (plants). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1339576 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201704664 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.11, US, 86754229 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AtHoc, Inc, 2988 Campus Drive, Suite 200, US-
CA94403 SAN MATEO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for providing initiation, distribution, delivery 

and response tracking of emergency notifications to 
users via personal communication devices, and public 
mass communication devices; software for supporting 
exchange of information and collaboration processes 
amongst organizations and people during emergency 
and crisis situations; software for the purposes of data 
collection, monitoring, and mass notification services 
for managing emergency and crisis and business 
critical situations and improving crisis communications 
capability; software for the transmission of mass 
notification emergency information via audio, video and 
electronic communications networks and devices, 
including social networks; software for managing and 
analyzing data feeds and data inputs in the field of 
crisis reporting, communication and management, and 
sending notifications through multiple IP network 
channels and delivery services; software supporting 
loading data from personnel directories, and manage 
users for purpose of crisis communication; software 
supporting managing organization directories and 
connections across organizations for the purpose of 
connecting them and facilitating collaboration before, 
during and after crisis situations; software for locating 
personnel for security and safety purposes using a 
global positioning system, user self-reporting, and other 
locating means; software for electronically monitoring, 
detecting and reporting on alarms, alerts, emergencies, 
hazards, security threats, and dangerous weather; 
software for notifying individuals and organizations of a 
changed status or condition of a sensing device or 
input feed via network based message alerts; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for sending, receiving, confirming and 
responding to alerts, messages, and notifications via 
wireless communications networks or the Internet; 
desktop software applications to provide desktop 
notifications capturing user attention with audio-visual 
signals, allowing users to confirm, respond to 
notification or receive additional information relates to 
notification; computer hardware and software 
communication system enabling users to manage 
information and data provided to the system and to 
control the delivery of messages through the system. 

  Klasse 38   Notification services to deliver emergency notifications 
and facilitate collaboration amongst individuals and 
organizations before, during and after critical situations 
(terms considered too vague by the International 
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); 
mass notification services through all communication 
devices, telephones, tablets, smartphones, email, text 
messaging, and instant messaging; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data and digital messaging via mobile 
handheld devices and via wired and wireless 
communication devices before, during and after critical 
situations; telecommunications services, namely, 
enabling users and organizations to electronically 
transmit messages, text, multimedia content, videos, 
audio, animation and images via a global computer 
network before, during and after critical situations; 
providing multiple user access to interactive databases 
through web sites on a global computer network to 
manage, administrate and use crisis communication 

capabilities; telecommunications services, namely, 
providing transmission of converged data, address 
location information, text, pictures, and streaming 
media, all for use in crisis communications; providing 
telecommunication connectivity services for transfer of 
messages, audio, visual, and data information for crisis 
communications; telecommunication services, namely, 
accessing, processing, and transmitting of critical, time-
sensitive notifications to individuals and organizations. 

  Klasse 42   Design and development of crisis communication 
systems; engineering and systems analysis in the field 
of crisis communication systems; online system 
management services that allow users to remotely 
view, monitor, program, operate and control crisis 
communication systems (terms considered too vague 
by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations); research in the field of crisis 
communication technology; testing of crisis 
communication systems; cloud computing featuring 
software for providing crisis communication through 
multiple IP network channels and delivery services; 
computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments for crisis 
communication; computer services, namely, cloud 
hosting provider services for crisis communication; 
computer services, namely, installation of software for 
private cloud computing for crisis communication; 
consulting services in the field of cloud computing for 
crisis communication; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, invite other 
organizations to the community and engage 
collaboration in the field of security and crisis 
communication and management; software as a 
service (SAAS) services featuring software for use in 
sending, receiving, confirming and responding to alerts, 
messages, and notifications in the field of crisis 
communication and management; software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software for 
use by others for use in sending, receiving, confirming 
and responding to alerts, messages, and notifications 
in the field of crisis communication and management; 
online non-downloadable computer software for the 
purposes of data collection, monitoring, and mass 
notification services for managing emergency and crisis 
situations and improving crisis communications 
capability. 

  Klasse 45   Advisory services in the field of crisis communication; 
assisting in the locating of personnel for security and 
safety purposes using a global positioning system and 
other locating means such as self-user reporting; 
computerized crisis communication services, namely, 
electronically monitoring, detecting and reporting on 
alarms, data input feeds, alerts, emergencies, hazards, 
security threats, and dangerous weather; consultancy 
services in the field crisis communications; emergency 
response alarm monitoring services, namely, 
monitoring of alert devices and data input feeds by a 
remote monitoring center for the dispatch of emergency 
and security services and notification to individuals and 
organizations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1339602 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201704666 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.06, US, 87094055 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ear Technology Corporation, 106 East Watauga Ave, 
US-TN37601 JOHNSON CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Decorative adhesive stickers for application to an 

outer surface of an in-ear device. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340227 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201704852 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.27, EM, 015870793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Str. 1, DE-94118 

JANDELSBRUNN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles; camper vans, mobile homes and motor 
caravans, caravans, spare parts and fittings therefor 
(included in this class); apparatus for locomotion by 
land, air or water; car accessories, namely trailer 
couplings, luggage racks, ski racks, mudguards, snow 
chains, wind deflectors, head rests, safety belts; safety 
seats for infants; bicycle accessories, namely dress 
guards for bicycles, luggage carriers for bicycles, bells, 
air pumps; vehicle trailers, including multipurpose 
crossover leisure trailers. 

  Klasse 37   Vehicle repair, in particular for caravans and motor 
caravans; repair, maintenance, servicing, installation 
services for vehicles, in particular for caravans and 
motor homes; washing of vehicles, in particular 
caravans and motor caravans. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; towing of 
motor vehicles and trailers, in particular for caravans 
and motor caravans; transport of persons and goods by 
motorised vehicles; rental of motor vehicles, in 

particular caravans and motor caravans; leasing and 
rental of garages, parking places; rental of parking 
spaces and spaces on campsites; distribution of 
electricity, energy and water, in particular to supply 
columns at campsites; motor car transport services; 
organizing and arranging travel; arrangement of 
transport; escorting of travellers; caravan rental. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340504 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201704895 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rapha Racing Ltd, Imperial Works, 18 Tileyard Road, 
GB-N79AH LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Aftershave; balms (non-medicated -); skin lotion; hair 

wax; ointments for cosmetic use; toiletries; animal 
grooming preparations; essential oils and aromatic 
extracts; abraders; cleaning and fragrancing 
preparations; tailors' and cobblers' wax. 

  Klasse 9   Sunglasses; protective eyewear; cyclists' glasses; 
shoes (protective -); visors [protective]; protective 
headgear; protective clothing [body armour]; DVDs; 
downloadable publications; downloadable music files; 
downloadable image files; recorded content; 
information technology and audiovisual equipment; 
magnets, magnetizers and demagnetizers; apparatus, 
instruments and cables for electricity; optical devices, 
enhancers and correctors; safety, security, protection 
and signalling devices; diving equipment; navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; and parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in the class. 

  Klasse 16   Books; magazines; calendars; posters; works of art 
and figurines of paper and cardboard, and architects' 
models; decoration and art materials and media; 
filtering materials of paper; bags and articles for 
packaging, wrapping and storage of paper, cardboard 
or plastics; stationery and educational supplies; 
adhesives for stationery or household purposes; money 
holders; disposable paper products; printed matter; 
paper and cardboard; and parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 39   Arranging travel tours; organization of travel tours; 
organization of holidays for travel; booking of seats for 
travel; rental of vehicle roof racks; sightseeing 
[tourism]; travel reservation; vehicle rental; dispatch of 
goods; gift wrapping; guide services (travel -); 
transport; packaging and storage of goods; parking and 
vehicle storage, mooring; rental, hire and leasing of 
vehicles and storage space; and advice, consultancy 
and information for the aforesaid, included in the class.

  Klasse 41   Organization of bicycle races; organizing sporting 
events; organisation of parties; timing of sports events; 
provision of recreational events; tv entertainment 
services; production of tv shows; electronic games 
provided by means of the internet; entertainment 
provided via the internet; video production services; 
videotape production; production and distribution of 
films and videos; production and distribution of radio 
and television programmes; providing on-line electronic 
publications; publishing and reporting; education, 
entertainment and sports; translation and interpretation; 
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rental, hire and leasing of audio visual equipment, 
sporting equipment and sporting facilities; and advice, 
consultancy and information for the aforesaid, included 
in the class. 

  Klasse 43   Bar services; restaurant services; cafés; coffee shops; 
canteens; food and drink catering; snack-bars; mobile 
catering services; accommodation services; provision 
of conference, exhibition, temporary office and meeting 
facilities; temporary accommodation; animal boarding; 
rental of furniture, linens and table settings; provision of 
food and drink; rental, hire and leasing of temporary 
accommodation, chairs, tables, table linen, glassware 
and bar equipment; and advice, consultancy and 
information for the aforesaid, included in the class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340545 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201704906 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.20, EM, 015559974 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Wall hooks of metal. 
  Klasse 8   Cutlery. 
  Klasse 9   Graduated measuring batten. 
  Klasse 16   Cardboard boxes. 
  Klasse 18   Bags, nappy bags. 
  Klasse 20   Furniture, furniture adapted for children, tables, seats; 

sleeping bags; boxes of plastic; wall hooks of plastic; 
crawling rollers for babies. 

  Klasse 24   Sheets and blankets; bed linen; wash cloths; towels of 
textile. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing for babies and 
children; footwear for babies and children; headgear for 
babies and children; underwear for babies and children; 
bibs, not of paper. 

  Klasse 26   Decorative articles for the hair. 
  Klasse 28   Games, toys, playing cards; gymnastic and sporting 

articles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340550 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201704907 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of one circle and three curved 

bands. 
(730) Innehaver: 

 Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation Group 
Corporation, No. 386, Changjiang Road, Nangang 
District, CN-HARBIN CITY HEILONGJIANG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; poultry, not live; canned meat; potato flakes; 

dried vegetables; eggs; milk; milk products; edible oils; 
fruit jellies; prepared nuts; dried edible fungi; albumen 
for culinary purpose; vegetable salads; fish, preserved.

  Klasse 30   Chocolate beverages with milk; tea-based beverages; 
sugar; candy; bee glue; bread; instant rice; cereal 
preparations; wheat flour; rice; flour for food; popcorn; 
soya flour; starch for food; ice cream; soya sauce; 
ketchup; yeast; aromatic preparations for food; meat 
tenderizers, for household purposes. 

  Klasse 31   Trees; rice, unprocessed; beans, unprocessed; plants; 
live animals; poultry, live; fruit, fresh; mushrooms, fresh; 
vegetables, fresh; plant seeds; fodder; malt for brewing 
and distilling; litter for animals. 

  Klasse 32   Beer; mineral water (beverages); purified water 
(beverages); vegetable juices (beverages); fruit juices; 
non-alcoholic beverages; aperitifs, non-alcoholic; 
peanut milk (non-alcoholic beverage); soya-based 
beverages, other than milk substitutes; preparations for 
making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1340622 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201704924 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A trademark comprising the word "Bio" in crimson, and 

the word "mex" is in black and connected by a hyphen. 
(730) Innehaver: 

 Elmar Zöschg, Cavourstrasse, 24, IT-39100 BOZEN, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Furbishing preparations; cloths impregnated with a 

detergent for cleaning; none of the aforesaid goods 
relating to goods for laundries. 

  Klasse 21   Household scouring pads; cleaning instruments, 
hand-operated; sponges; none of the aforesaid goods 
relating to goods for laundries; soap pads. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340625 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704925 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Beijing Jinjilie Enterprise Group Co.,LTD., Rm. 

Chaoyang Sports Complex Building, 14 Yong' an 
Dongli, Chaoyang Dist., CN-BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Practical training [demonstration]; practical training 

[demonstration] organization of competitions [education 
or entertainment] (terms considered linguistically 
incorrect in the opinion of the International Bureau - 
Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); arranging 
and conducting of colloquiums; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
arranging and conducting of congresses; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting of 
symposiums. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340628 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201704926 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jascaran Singh, 665A Bloxwich Road, GB-WS32BD 

WALSALL, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags; articles of luggage; bags, sports bags, gym bags, 
holdalls, backpacks, toilet bags (unfilled), wash bags 
for carrying toiletries, umbrellas. 

  Klasse 25   Articles of clothing, footwear and headgear; 
bodybuilding clothing, vests, tank tops, t-shirts, gym 
clothing, fitness clothing, hoodies, sweatshirts, jumpers, 
gaiter straps, shorts, trousers, tracksuits, tracksuit 
bottoms, jogging pants, athletic wear, leisure wear, 
stringer vests, flip flops, wristbands, underwear, 
swimwear, socks, gloves, base layer clothing, hats, 
caps, beanie hats, snapback caps, shoes, training 
shoes. 

  Klasse 35   Retail services, wholesale services, online retail store 
services, mail order retail services; all the aforesaid 
services relating to clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, sportswear, sports bags, sports 
equipment, sporting articles, trunks and travelling bags, 
articles of luggage, bags, sports bags, gym bags, 
holdalls, backpacks, toilet bags (unfilled), wash bags, 
umbrellas, drinking bottles and sports accessories, 
CDs, DVDs, digital media, nutritional supplements; 
advertising, marketing and promotional services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340643 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201704927 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vasta International Ltd., Bösch 43, CH-6331 

HÜNENBERG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Table napkins of paper. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340652 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201704928 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.03, CH, 693865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-
4123 ALLSCHWIL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340661 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201704930 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.08, US, 86969013 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, Suite 
1500, US-FL33309 FT. LAUDERDALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Diagnostic agents, preparations and substances for 

medical purposes; diagnostic test kits comprised of 
medical diagnostic reagents used for screening and 
detecting diseases and health conditions; diagnostic 
test kits comprised of medical diagnostic reagents used 
for screening and detecting cancer; medical diagnostic 
reagents and assays for testing blood, saliva, and other 
body fluids; medical diagnostic and monitoring test 
strips used for screening and detecting diseases and 
health conditions; test strips for analysis of blood, 
saliva, and other body fluids. 

  Klasse 42   Laboratory research and testing services relating to 
screening and detecting diseases and health 
conditions; laboratory analysis and research services 
for medical research purposes, and medical research 
laboratory services; clinical research laboratory 
services, medical research laboratory services, and 
medical laboratory services, namely, collecting, 
processing, screening, testing, and analyzing blood and 
other body fluids for screening and detecting diseases 
and health conditions, for scientific research purposes; 
computer services, namely, software as a service 
(SAAS) services featuring software that provides 
information, test results for screening and detecting 
diseases and health conditions, and the analysis, 
evaluation, and reporting of those test results to 
healthcare professionals and patients. 

  Klasse 44   Medical services; medical diagnostic services, 
namely, medical testing for diagnostic or treatment 
purposes; medical diagnostic services, namely, medical 
diagnostic testing, monitoring and reporting services; 
medical diagnostic laboratory services, and medical 
laboratory services for disease diagnostic and 
treatment use; laboratory analysis services for medical 
purposes relating to the treatment of persons or 

animals; medical laboratory testing and analysis 
services for the analysis of samples taken from 
patients; clinical laboratory services, medical diagnostic 
laboratory services, and medical laboratory services, 
namely, collecting, processing, screening, testing, and 
analyzing blood and other body fluids for screening and 
detecting diseases and health conditions, for medical 
diagnostic and treatment purposes; providing 
information and advice in the fields of health and 
wellness; providing information and advice, via a 
website, about health, wellness, nutrition, healthy living, 
and lifestyle wellness. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340691 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704934 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.16, IT, 

302016000127717 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a full background oval print on the 

inside appears the wording DI VITA on two writing lines 
represented in original empty background lowercase 
characters; next to letter I of the wording DI appears a 
stylized print that seems an empty background leaf. 

(730) Innehaver: 
 DI VITA S.P.A., Via Poirino, 13, IT-10022 

CARMAGNOLA (TO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Olives, preserved; vegetables preserved in oil; pickled 
vegetables. 

  Klasse 30   Sauces; dressings for food. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1340702 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201704935 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.22, IT, 

302016000129851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., Via San Martino 

della Battaglia, 12, IT-20122 MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical products for the treatment of eye 
diseases; pharmaceutical preparations for eyes for 
medical use; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical substances for use in 
ophthalmology; medical preparations for use in 
ophthalmology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340709 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201704936 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, FR, 4310605 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340861 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201704962 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.26, FR, 4310318 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAISON BOINAUD, 140 rue de la Bonne Chauffe - Le 
Bois d'Angeac, FR-16130 ANGEAC-CHAMPAGNE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages except beers; spirits; eaux-de-vie 

(brandy); wine brandy; wine brandy in accordance with 
the specifications of the protected appellation of origin 
Cognac. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340862 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201704963 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, FR, 4310516 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Verbal elements SPEED and SETTER separated by a 

large dot. 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Nail care preparations; nail polish. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340870 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201704965 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.07, CH, 696525 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nissan International S.A., Zone d'Activités La Pièce 12, 
CH-1180 ROLLE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; automobiles; parts and spare parts for 

vehicles and automobiles (included in this class). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1340888 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201704969 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.25, GB, 

UK00003161349 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aga Rangemaster Group Limited, Juno Drive, GB-
CV313RG LEAMINGTON SPA, WARWICKSHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Cooking, baking, warming, thawing and heating 

apparatus, installations and appliances; apparatus for 
refrigerating and freezing; ovens; hobs; cookers; 
cooking ranges; extractor hoods; wok rings; splash 
backs, utensil rails, flue spacers, pan supports, being 
parts of cooking installations and apparatus; stoves; 
griddles; boilers; electric kettles; toasters; baking 
ovens; bread making machines; commercial ovens for 
baking foods; electric toasters; electric sandwich 
makers; electric coffee machines; electric coffee pots; 
espresso coffee machines; apparatus for lighting for 
use in kitchens; down lights; radial swivel down lights; 
machines for use in making ice cream (refrigerating); 
electric deep fat fryers; electric slow cookers; wine 
coolers; ice makers; apparatus for use in the smoking 
or curing of food stuffs; apparatus for the grilling or 
toasting of food stuffs; heated or refrigerated food 
servery units; electric fans; apparatus for ventilating; 
water supply installations; oven door shields; fitted 
liners for ovens; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340889 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201704970 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Markel Corporation, 435 School Lane, US-PA19462 
PLYMOUTH MEETING, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes being 

filter cartridges for the separation of biomolecules in 
biopharmaceutical production; membranes being liquid 
or gas-and-liquid filtering units for industrial and 
domestic use in food and beverage, wine, beer, 
vinegar, dairy, fruit juice and edible oil production, and 
for producing potable water for domestic use; 
membranes being liquid or gas-and-liquid filtering units 
for industrial use in wafer, printed circuit, and photoetch 
production; membranes being liquid or gas-and-liquid 
filtering units for industrial use in the fields of organic 
synthesis, the production of acids and alkali, and waste 
treatment; membrane contactors and separators for the 
cleaning and purification of gases and liquids, namely, 
membrane distillation, desalination, degassing and 
debubbling; membrane contactors for liquid or gas and 
liquid separation, namely, osmotic distillation and 
ozone dispersion in water; membrane separators for 
isolating gases from liquids, namely, motionless ozone 
check valves being parts of ozone sanitizers for air and 

water; ozone sanitizers for air and water; component 
parts sold as integral components of membrane liquid 
or gas-and-liquid filters and membrane contractors, 
namely, elastomeric, thermoplastic, and thermoset 
potting compounds, housings and bonding compounds 
that holds the bundled ends of hollow fibers together, 
establishing a leak proof seal between the open ends 
of the hollow fibers and their outside surfaces; all of the 
foregoing not for medical products directed to patient 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340903 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201704973 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PAT&Co, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Ketelbuiserstraat 43, BE-8810 
LICHTERVELDE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Contraceptive preparations; contraceptive foams; 

pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising copper agents that facilitate the 
delivery of pharmaceuticals for use in contraception. 

  Klasse 10   Diaphragms for contraception; contraceptive products, 
non chemical; contraceptives, not chemical; 
contraceptive devices; intrauterine contraceptive 
devices; intrauterine devices for release of 
pharmacologically active substances; medical devices, 
namely, intrauterine device consisting of copper 
sleeves threaded on a length of suture material used 
for contraception; drug delivery systems, namely, 
intrauterine devices for release of pharmacologically 
active substances. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340913 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201704977 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.24, GB, 

UK00003192805 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MeetingZone Limited, Oxford House, Oxford Road, 

GB-OX92AH THAME, OXFORDSHIRE, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; telecommunications apparatus; 
telephones, microphones, speakers, earphones, 
headphones, webcams, video cameras; data 
communication apparatus; audio conferencing 
terminals; video conferencing terminals; computer 
hardware; computer software; computer software for 
data conferencing; computer software for instant 
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messaging; computer software for the transmission, 
recording, display, organisation, management, 
amendment and review of text, images, audio, video 
and other data files via computer networks, 
communication networks and the Internet. 

  Klasse 38   Telecommunications services; teleconferencing 
services; transmission text, images, audio, video and 
other data files via computer networks, communication 
networks and the Internet; online messaging services; 
telephone messaging services; text, sound and image 
messaging services; rental of telecommunications 
apparatus; advisory and consultancy services all 
relating to the aforesaid services; voice over IP 
services; providing user access to third party web sites 
hosted on computer servers accessible via a global 
information network; providing customer access to their 
wireless communication account usage data, account 
usage pattern, for purposes of account business 
management, financial reporting, accounting features 
and related reference information through an on-line 
portal. 

  Klasse 41   Educating and training; arranging and conducting of 
seminars, conferences and workshops; information 
relating to the aforesaid services. 

  Klasse 42   Design of computer software and hardware for use in 
telecommunications and voice over internet protocol 
(VOIP) applications, data transmission and instant 
messaging services; creating and maintaining web 
sites for others; hosting web sites of others on a 
computer server for a global computer network; 
installation and maintenance of computer software; 
providing temporary use of online, non-downloadable 
computer software that allows subscribers to utilize 
VOIP communication services; providing online 
software for downloading by others that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340918 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201704978 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.27, EM, 015696354 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Coffee grinders, other than hand-operated; electric 

milk frothers. 
  Klasse 11   Electric apparatus for making coffee, coffee-based 

beverages, cocoa-based beverages, tea and/or tea-
based beverages; coffee machines and coffee makers 
of all kinds; electric apparatus for heating and/or 
frothing milk; coffee filters, electric; electric coffee 
roasters; expresso coffee machines. 

  Klasse 16   Filters (paper coffee -), filter paper. 
  Klasse 21   Coffee filters, non-electric; strainers for household 

use; cups; mugs; plates; dispensers and containers for 
capsules for household use; pitchers; coffee canisters; 
tea caddies; coffee grinders; coffee scoops; coffeepots, 
non-electric; non-electric milk frothers; coffee pots; 
hand-operated apparatus for frothing milk. 

  Klasse 30   Coffee, coffee-based beverages, artificial coffee, tea, 
tea-based beverages, cocoa, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, preparations for making 
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-
based beverages and/or chocolate-based beverages, 
chocolate, chocolate goods; coffee pods; coffee 

capsules; tea pods; espresso; cappuccino. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340924 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201704981 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.12, AT, AM 857/1948 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GW Cosmetics GmbH, Achauerstraße 49a, AT-2333 
LEOPOLDSDORF, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair dyes; mascara/false eyelashes; eyebrow pencils; 

make-up remover, mascara remover, eye make-up 
remover, cleansing milk; eyelash and eyebrow dyes; 
cosmetic dyes; oxidation preparations for use in dyeing 
hair, eyelashes and eyebrows; beard dyes, bleaching 
preparations for cosmetic purposes; depilatory 
preparations, depilatory wax; adhesives for cosmetic 
purposes, adhesive for applying false eyelashes; skin 
creams, skin-care preparations; cotton wool and cotton 
swabs for cosmetic purposes; hair dye, hair styling 
agents. 

  Klasse 16   Paper tissues for cosmetic use, make-up removal 
wipes of paper. 

  Klasse 21   Cosmetic trays of plastic or glass, applicators of 
plastic for cosmetic purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1340933 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201704982 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.16, EM, 014794895 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Carolin Dekeyser, Fehrbelliner Str. 47E, DE-10119 

BERLIN, Tyskland 
Robert Dekeyser, Mittelweg 68, DE-20149 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; perfumery; soaps; bleaching preparations 

and other substances for laundry use; furbishing 
preparations; dentifrices. 

  Klasse 14   Jewellery; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; 
precious stones; horological and chronometric 
instruments. 

  Klasse 16   Printed matter; stationery; artists' materials; 
photographs; passport cases. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely casual bags, 
shopping bags, shoulder-bags, shoulder bags, 
handbags, evening clutch bags, sport bags, beach 
bags, satchels, shoulder straps, children's bags, 
hipsacks, luggage boxes, valises, hat boxes, attaché 
cases; leather and imitations of leather, and goods 
made of leather and imitations of leather, namely 
garment bags, rucksacks, pouches, chest pouches, 
toilet bags, travelling sets, sock bags, shoe bags, 
sports bags, school satchels, stall items of leather, 
namely card cases (notecases). 

  Klasse 24   Fabric and textiles; bed and table covers. 
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles, not 

included in other classes. 
  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. 
  Klasse 34   Tobacco pouches. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement. 
  Klasse 41   Sporting and cultural activities. 
  Klasse 43   Services for providing food and drink, temporary 

accommodation. 
  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings or 

animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1340965 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201704985 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.21, EM, 016190704 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Senop Oy, Lentolantie 7, FI-36220 KANGASALA, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; optical enhancers; 

optical finders; optical lens sights; optical sensors; 
optical measurement apparatus; optical measuring 
components; optical profilers; target-seeking devices 
(optical or telescopic); target-locating apparatus (optical 
or telescopic); target surveillance apparatus (optical or 
telescopic); target sights for artillery [telescopic]; 
telescopic gun sights; apparatus providing night vision; 
thermal imagers; cameras. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341052 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705007 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, LU-9990 

WESIWAMPACH, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341085 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705221 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.10, EM, 015097711 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, CH-8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated preparations for the application to, 

conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; 
soaps; perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet 
waters; essential and herbal oils; cosmetics; make-up 
preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish 
removers; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and 
body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341090 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201705222 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.11, EM, 015205461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aktsiaselts Nordic Aviation Group, Sepise 1, EE-11415 

TALLINN, Estland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Airline transport; arranging of air travel; provision of 
airport facilities for aviation; ground transportation 
relating to the aviation industry; airport services; travel 
services, including aircraft travel services; aircraft 
parking services; air navigation services; airport 
baggage handling; airline transport; consultancy in the 
field of air transport; airport check-in services; air 
courier services; air traffic control services; provision of 
flight plans; airline ticket reservation services; airline 
services; arranging of air transport; aircraft charter 
brokerage; brokerage in relation to the rental and 
leasing of aircraft; providing information relating to 
airline travel, via electronic means; provision of airport 
information services relating to aviation; airline 
services; arranging of airline tickets; planning and 
booking of airline travel, via electronic means; baggage 

transport and storage services; storage services for 
aircraft; travel information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341130 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705225 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.03, GB, 

UK00003162526 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 
STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341131 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705226 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.03, GB, 

UK00003162530 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 
STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341138 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705227 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.15, CH, 694952 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Erminia La Vecchia, Via Collina 93, CH-6612 

ASCONA, Sveits 
Carmine La Vecchia, Via Collina 93, CH-6612 
ASCONA, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Fuels and motor fuel additives. 
  Klasse 7   Fuel pumps for service stations; fuel-dispensing 

pumps for service stations. 
  Klasse 12   Vehicles, particularly automobiles, electric cars; 

airplanes; helicopters; ships; as well as their 
components included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341171 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705230 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.30, EM, 015488943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sako Ltd., Sakonkatu 2, FI-11100 RIIHIMÄKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; rifles; gun parts; 

gun cases; gun bags; containers for storing weapons; 
ammunition casings; ammunition bags; covers for 
firearms; fittings for guns; shoulder straps for weapons; 
belts adapted for ammunition; gun supports; gun 
mounts; sights, other than telescopic sights, for 
firearms. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341172 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705231 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.29, US, 87153823 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Everki International Co., Ltd., Flat/Rm 3D, Cheong Yiu 
Bldg, No. 169 Castle Peak Rd, Tsuen Wan N.T, CN-
HONG-KONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer accessories, namely, carrying cases for cell 

phones, portable computers, notebook computers, 
cameras, and personal digital assistants (PDA). 

  Klasse 18   All-purpose carrying bags; backpacks; briefcases; 
messenger bags; shoulder bags; travel bags; luggage; 
and luggage accessories, namely, protective covers for 
travel bags and luggage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341177 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705232 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RARONE is a coined word, which has no meaning. 

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

 RARONE. 
(730) Innehaver: 

 SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY CO., LTD, 
3/F. Tower C, No. 1 Bldg., Abram Industry Zone, 
Qiaotou Village, Fuyong Town, CN-BAO'AN DISTRICT 
SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smartglasses; smartwatches; electronic pens [visual 

display units]; smart cards [integrated circuit cards]; 
time clocks [time recording devices]; electronic notice 
boards; smartphones; wearable activity trackers; 
electronic book readers; batteries, electric. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341195 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201705234 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.11, US, 87135857 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 
Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 13   Hunting ammunition. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341199 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201705236 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Lescow, Hauptstrasse 29, DE-25335 BOKHOLT-
HANREDDER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Agricultural and aquacultural crops, horticulture and 

forestry products; seeds; trees; cuttings (plant -); 
natural plants; flowers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341510 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705280 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.24, US, 87348348 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Boulevard, US-
CA92821 BREA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Diagnostic reagents and assays for scientific or 

research use. 
  Klasse 5   Chemicals and reagents for in vitro diagnosis as well 

as for clinical and medical laboratory use; medical 
diagnosis chemicals and reagents; nucleic acid-based 
chemicals and reagents for medical use, namely, 
primers and probes, diagnostic assay test kits 
consisting of medical diagnostic chemicals and 
reagents; and nucleic acid assay test kits consisting 
primarily of in vitro reagents for the diagnosis and 
monitoring of physiological significance. 

  Klasse 9   Laboratory equipment, namely, automated sample 
handling equipment, clinical laboratory systems, 
molecular target analyzers and software for use 
therewith, all in the field of scientific and research use. 

  Klasse 10   Medical and diagnostic equipment, namely, clinical 
laboratory systems, molecular target analyzers and 

automated sample handling equipment, all for medical 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341525 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201705282 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.14, DK, VA 2016 

01799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
KONGENS LYNGBY, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
fireproof paints; paint thinners; paint thickeners; paint 
primers; paint sealers; anticorrosive paints; waterproof 
paints; acrylic paints; decorating paints; floor paints; 
powder paint; varnish paints; lacquers; rubber paints; 
aluminium paints; enamel paints; paint coatings; anti-
fouling paints; paints for marine use; fillers in the nature 
of paint; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; paints with special effect; paints 
for treatment of boat and ship's masts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341529 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705284 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.28, DK, VA 2016 

01859 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Quilts of Denmark A/S, Pantonevej 1, DK-6580 
VAMDRUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture; beds; mattresses; cushions; pillows; 

bedding, except linen. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 

classes, bed and table covers; eiderdowns [down 
coverlets]; covers for eiderdowns, down coverlets and 
cushions; bed throws; eiderdowns [down coverlets]; 
bed blankets; bed linen; bed linen; duvets filled with 
goose feathers; duvets filled with goose feathers. 

  Klasse 35   Advertising; retailing and wholesaling, including via 
information networks, of furniture, beds, mattresses, 
cushions, pillows, duvets, bed covers, bed blankets, 
bed clothes, bed linen and bedding; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341532 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705286 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.24, CN, 20068488 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUAWEI C8 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; smartphones; cellular phones; 

smartglasses; smartwatches; wearable activity trackers;
tablet computers; selfie sticks (hand-held monopods); 
holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; protective films adapted for screens for mobile 
phones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; smart cards (integrated circuit cards); 
integrated circuit cards (smart cards); laptop 
computers; network communication equipment; 
computer memories; audio and video receivers; 
portable media players; computers; notebook 
computers; computer hardware; modems; measuring 
instruments; video recorders; camcorders; cameras 
(photography); mobile power source (rechargeable 
batteries); electric batteries; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; switchboards, electric switching 
apparatus; headphones; earphones; magnetic encoded 
identification bracelets; personal stereos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341533 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705287 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.24, CN, 20065793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; smartphones; cellular phones; 

smartglasses; smartwatches; wearable activity trackers;
tablet computers; selfie sticks (hand-held monopods); 
holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; protective films adapted for screens for mobile 
phones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; smart cards (integrated circuit cards); 
integrated circuit cards (smart cards); laptop 
computers; network communication equipment; 
computer memories; audio and video receivers; 
portable media players; computers; notebook 
computers; computer hardware; modems; measuring 
instruments; video recorders; camcorders; cameras 
(photography); mobile power source (rechargeable 
batteries); electric batteries; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; switchboards, electric switching 
apparatus; headphones; earphones; magnetic encoded 
identification bracelets; personal stereos. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341534 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705288 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.24, CN, 20066080 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; smartphones; cellular phones; 

smartglasses; smartwatches; wearable activity trackers; 
tablet computers; selfie sticks (hand-held monopods); 
holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; protective films adapted for screens for mobile 
phones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; smart cards (integrated circuit cards); 
integrated circuit cards (smart cards); laptop 
computers; network communication equipment; 
computer memories; audio and video receivers; 
portable media players; computers; notebook 
computers; computer hardware; modems; measuring 
instruments; video recorders; camcorders; cameras 
(photography); mobile power source (rechargeable 
batteries); electric batteries; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; switchboards, electric switching 
apparatus; headphones; earphones; magnetic encoded 
identification bracelets; personal stereos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341535 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705289 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.07, CN, 20568680 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smartglasses; smartwatches; protective films adapted 

for computer screens; wearable activity trackers; 
covers for smartphones; cases for smartphones; 
protective films adapted for screens for mobile phones; 
selfie sticks (hand-held monopods); video telephones; 
modems; digital photo frames; microphones; couplers 
(data processing equipment); transponders; cabinets 
for loudspeakers; audio and video receivers; video 
screens; network communication equipment; sleeves 
for laptops; smartphones; electric batteries; battery 
chargers; mobile power source (rechargeable 
batteries); tablet computers; laptop computers; bags 
adapted for laptops; headphones; earphones; television 
apparatus; sound transmitting apparatus; camcorders; 
cell phone straps; computer keyboards; mouse 
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(computer peripheral); telephone sheath; portable 
media players; magnetic encoded identification 
bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus; 
connected bracelets (measuring instruments); recorded 
computer programmes (programs); computer game 
software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341536 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705290 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.24, CN, 20068343 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUAWEI B7 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; smartphones; cellular phones; 

smartglasses; smartwatches; wearable activity trackers;
tablet computers; selfie sticks (hand-held monopods); 
holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; protective films adapted for screens for mobile 
phones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; smart cards (integrated circuit cards); 
integrated circuit cards (smart cards); laptop 
computers; network communication equipment; 
computer memories; audio and video receivers; 
portable media players; computers; notebook 
computers; computer hardware; modems; measuring 
instruments; video recorders; camcorders; cameras 
(photography); mobile power source (rechargeable 
batteries); electric batteries; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; switchboards; electric switching 
apparatus; headphones; earphones; magnetic encoded 
identification bracelets; personal stereos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341537 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705291 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.20, CN, 20364014 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; smartphones; smartglasses; 

smartwatches; wearable activity trackers; tablet 
computers; selfie sticks (hand-held monopods); 
holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; covers for smartphones; cases for 
smartphones; network communication equipment; 
computer memories; audio and video receivers; 

portable media players; computers; notebook 
computers; computer hardware; modems; measuring 
instruments; video recorders; camcorders; protective 
films adapted for screens for mobile phones; mobile 
power source (rechargeable batteries); electric 
batteries; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; 
switchboards; electric switching apparatus; 
headphones; earphones; magnetic encoded 
identification bracelets; personal stereos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341547 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201705292 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH, 
Schulgässchen 2, DE-91281 KIRCHENTHUMBACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retailing of replacement parts for motor vehicles, 

wearing parts for motor vehicles and accessories for 
motor vehicles, including via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341549 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201705293 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.06, FI, T201651708 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Senop Oy, Lentolantie 7, FI-36220 KANGASALA, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Buildings of metal. 
  Klasse 19   Buildings, not of metal; non-metallic transportable 

buildings; prefabricated non-metallic buildings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341556 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705294 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, DE, 30 2016 035 

924 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 

Sektkellereistrasse 5, DE-06632 
FREYBURG/UNSTRUT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral waters; aerated waters; non-alcoholic 

beverages; de-alcoholized beverages; fruit beverages; 
fruit juices; syrups for making beverages; preparations 
for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341578 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201705298 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.28, JP, 2016-134114 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Menicon Co., Ltd, 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, JP-

460-0006 NAGOYA-SHI, AICHI, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Contact lenses; parts and accessories therefor. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341584 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705301 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dr. Ing. Marc Mültin, Scheffelstr. 56, DE-76135 

KARLSRUHE, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software; integrated software packages; 
mobile software; unified communications software; 
electrical engineering software; science software. 

  Klasse 39   Providing information relating to the distribution of 
electricity; information and advisory services in relation 
to the distribution of energy. 

  Klasse 42   Computer software design; software creation; 
software development; consultancy in the field of 
software design; creation, maintenance and adaptation 
of software; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; advisory services 
relating to the use of energy; programming of energy 
management software; development of energy and 
power management systems; design and development 
of energy management software; computer 
programming for the energy industry; advisory services 
relating to energy efficiency; recording data relating to 
energy consumption in buildings; technological analysis 
relating to energy and power needs of others; 
consultancy relating to technological services in the 
field of power and energy supply; conducting research 
and technical project studies relating to the use of 
natural energy; provision of information concerning 
research and technical project studies relating to the 
use of natural energy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341594 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201705304 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.02, FR, 4253530 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAINT-GOBAIN RECHERCHE, Société par actions 
simplifiée, 39 quai Lucien Lefranc, FR-93300 
AUBERVILLIERS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Packing, stopping and insulating materials; mineral 

wool, tapes, strips, intended for heat and sound 
insulation; insulating bands; insulating fabrics; 
insulating panels; insulating paints, varnishes and 
coatings; insulating materials; substances for insulating 
buildings against moisture; seals; semi-worked 
products of plastic, sheets, plates; fixing devices of 
plastic for building materials and insulation products; 
adhesive tapes; padding materials of rubber or plastic; 
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sealant compounds for joints; fiberglass for insulation; 
glass fibers for the manufacture of building insulation 
materials; fiberglass insulation materials for building; 
fiberglass fabrics for insulation; flexible plastic film other 
than for wrapping. 

  Klasse 19   Building materials, not of metal; asphalt, pitch and 
bitumen, bituminous products for building; non-metallic 
building panels, non-metallic ceilings; non-metallic wall 
and partition coverings; covering materials for walls 
made of terra-cotta, concrete, cement, wood; floor 
slabs, floor tiles, tiling, paving stones, parquet flooring, 
non-metallic floors, partitions, ceilings; building 
materials of glass; insulating glass; stained-glass 
windows; glass panes; building timber including planks, 
manufactured timber, semi-worked wood; mortar for 
building; coatings; paving stones, artificial stones, 
natural stones, synthetic stones; concrete; plaster; clay 
granules; non-metallic trellises; plastic films for building.

  Klasse 35   Demonstration of products and presentation of 
products on all communication media with a view to the 
sale thereof, such services may be provided online; 
distribution of samples and advertising material; 
business information and inquiries concerning building 
materials and the implementation thereof, such 
services may be provided online; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); commercial information and 
advice for consumers (consumer advice shop); 
advertising; marketing; market studies; commercial 
information via websites; operation and administrative 
and commercial management of public and private 
structures. 

  Klasse 37   Information relating to construction, installation, repair, 
maintenance of buildings; construction, repair, 
installation, maintenance of buildings, such services 
may be provided online; insulation services (building); 
maintenance of public and private structures; providing 
online information relating to construction by means of 
a computer or computer communication database or 
the Internet network. 

  Klasse 41   Training relating to construction and relating to the 
renovation and repair of structures, buildings and civil 
engineering structures; practical training relating to the 
implementation of building materials; organization of 
quiz events and lottery games, such services may be 
provided online; organization and conducting of 
colloquiums, conferences, seminars or congresses. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; services of engineers, technical 
project studies; scientific research; testing of materials; 
engineering, technical research; technical advice in the 
field of construction; architectural consultancy; 
measuring and diagnostic services in the field of 
construction; operation and management of 
architectural project management; custom design of 
products for construction. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341624 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705307 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dr. Ing. Marc Mültin, Scheffelstr. 56, DE-76135 

KARLSRUHE, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software; integrated software packages; 
mobile software; unified communications software; 
electrical engineering software; science software. 

  Klasse 39   Providing information relating to the distribution of 
electricity; information and advisory services in relation 
to the distribution of energy. 

  Klasse 42   Computer software design; software creation; 
software development; consultancy in the field of 
software design; creation, maintenance and adaptation 
of software; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; advisory services 
relating to the use of energy; programming of energy 
management software; development of energy and 
power management systems; design and development 
of energy management software; computer 
programming for the energy industry; advisory services 
relating to energy efficiency; recording data relating to 
energy consumption in buildings; technological analysis 
relating to energy and power needs of others; 
consultancy relating to technological services in the 
field of power and energy supply; conducting research 
and technical project studies relating to the use of 
natural energy; provision of information concerning 
research and technical project studies relating to the 
use of natural energy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341629 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705308 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.10, IS, V0099780 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jónsson & Harðarson ehf., Bröndukvísl 18, IS-110 

REYKJAVIK, Island 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

  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. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; arbitration services; computer 
software (licensing of -) [legal services]; consultancy 
(intellectual property -); consultancy (security -); 
copyright management; intellectual property 
consultancy; intellectual property (licencing of -); 
intellectual property watching services; domain names 
(registration of -) [legal services]; licencing of 
intellectual property; licensing of computer software 
[legal service]; legal research; management (copyright -
); registration of domain names [legal services]; 
company registration services [legal services]; 
copyright licensing [legal services]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341696 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201705317 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Doc Connect Nordic AB, Sankt Eriksgatan 117, SE-
11343 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Human resources management and recruitment 

services; human resources management; providing 
employment information; personnel recruitment; 
employment agency services; job agency services for 
medical personnel; job and personnel placement; 
assistance relating to recruitment and placement of 
staff; headhunting services; serving as a human 
resources department for others; collection of 
personnel information; interviewing services [for 
personnel recruitment]; career advisory services (other 
than education and training advice); consultancy and 
advisory services relating to personnel placement; 
consultancy and advisory services relating to personnel 
management; consultancy and advisory services 
relating to personnel recruitment; employee leasing; 
personnel placement; personnel recruitment services 
and employment agencies; personality testing for 
recruitment purposes; placement of staff; professional 
recruitment services; psychological testing for the 
selection of personnel; employment counselling; 
business organisation and management consultancy in 
the field of personnel management; temporary 
personnel services; recruitment of temporary 
personnel; organising and conducting job fairs; 
business consultancy and advisory services; business 
assistance, management and administrative services; 
personnel management assistance; personnel 
management consultancy; personnel management. 

  Klasse 41   Education and instruction; education services relating 
to health; career counseling [education]; team building 
(education); organisation of teaching activities; hire of 
teaching materials; publication of instructional literature; 
rental of recorded educational materials; publication of 
educational teaching materials; publication of 
educational and training guides; vocational guidance 
[education or training advice]. 

  Klasse 44   Medical counseling; professional consultancy relating 
to health care; health advice and information services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341698 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201705318 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the letters "TRUCKPRO" in block 

lettering with an image of the front of a truck to the 
right, all of which are above two lines, with the top line 
being thicker than the line below it. 

(730) Innehaver: 
 David and Lily Penn, Inc., 1021 Wayzata Blvd, Suite 

250, US-MN55305 MINNETONKA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341712 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201705319 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Red and white. 

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 

NL-6824BM ARNHEM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Putties, fillers and pastes, all for use in the automotive 
and car repair industry. 

  Klasse 2   Coatings, paints, varnishes, lacquers, primers; 
thinners for paints, thickeners for paints; preservatives 
against rust; colouring matters; dyes, dyestuffs; 
mordants; natural resins, metals in foil and powder form 
for painters and decorators, all for use in the 
automotive and car repair industry. 

  Klasse 3   Bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, all for use in the automotive 
and car repair industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341717 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705321 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Several shades of blue, black. 

(730) Innehaver: 
 DGS Holding B.V., Vlietweg 17 V, NL-2266KA 

LEIDSCHENDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for risk management. 
  Klasse 41   Training in the field of risk management. 
  Klasse 42   Development of software for risk management. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341721 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705322 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Big Green Egg Europe B.V., Jan van de Laarweg 18, 
NL-2678LH DE LIER, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for heating; apparatus for cooking; cooking 

appliances and cooking installations; barbecues; grills 
[cooking appliances]; charcoal grills; outdoor fireplaces 
and heating devices; grill lighters; apparatus for 
smoking meat or fish; burners; cookers; cooking 
utensils, electric. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesale, retail, import 
and export services relating to cooking appliances, 
cooking installations, barbecues, grills and cooking 
utensils; organization of exhibitions and events for 
commercial or advertising purposes. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; advice 
concerning cooking recipes; consultancy services in the 
field of culinary arts; preparation of food and 
beverages; food and drink catering; rental of cooking 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341728 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705323 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.29, EM, 015704638 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Südpack Verpackungen GmbH & Co KG, Jägerstraße 
23, DE-88416 OCHSENHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Plastic material for packaging (not included in other 

classes); packaging materials, namely films of plastics, 
printed and unprinted plastic foils for packaging; 
resealable foils and foil bags of plastic; foil bags of 
plastic for industrial and medical products; plastic 
materials for packaging, namely foils and foil bags; 
vacuum packaging and protective gas filled packaging 
(foils), being industrial packaging; packaging of plastic 
for foodstuffs and medical products, namely bags and 
foils; paper cardboard. 

  Klasse 20   Containers of plastic for packaging; packaging of 
plastic for foodstuffs, namely plastic trays, boxes, 
containers and covering materials for the aforesaid 
goods, in the form of disposable or reusable containers, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341736 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201705324 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.21, IT, 

302016000129468 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording "CORTEALTA" in 

fancy characters under a circle, inside the circle there 
is a bunch of grapes. 

(730) Innehaver: 
 AZ. AGRICOLA ACCORDINI STEFANO DI 

ACCORDINI GIACOMO E FILIPPI ELEONORA 
SOCIETA' AGRICOLA S.S., 10, Localita' Camparol, 
Frazione Cavalo, IT-FUMANE (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines; grappa. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341755 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705325 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

luminaires; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341772 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705327 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized letters "I", "A", "Y" 

and "T". Color is not claimed as a feature of the mark. 
(730) Innehaver: 

 International Association of Yoga Therapists, PO Box 
251563, US-AR72225 LITTLE ROCK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Association services, namely, promoting the interests 

of yoga therapists, yoga education, and yoga training 
for commercial purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341786 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201705329 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, IT, 

302016000128574 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MEDACTA INTERNATIONAL S.A., Strada Regina, 

CH-6874 CASTEL SAN PIETRO, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Prostheses; implanted prostheses; orthopedic 
implants; prostheses and artificial implants; artificial 
orthopedic implants; orthopedic joint implants; plates in 
the nature of orthopedic surgical implants; orthopedic 
prostheses; orthopedic hip prostheses; orthopedic 
femur prostheses; orthopedic joint implant prostheses; 
artificial limbs; prosthetic ligaments; implanted 
prostheses; knee prostheses; joint prostheses; bone 
prostheses; implants [prostheses] for ligaments; 
prostheses for surgical treatment; prostheses for 
medical treatment; hip prostheses; implants 
[prostheses] for bone surgery; prosthetic sleeves for 
limbs; implants [prostheses] for use in bone grafting; 
heads for hip prostheses; surgical apparatus and 
instruments; medical and surgical apparatus and 
instruments; plates in the nature of orthopedic surgical 
instruments; orthopedic articles; suture materials. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341791 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201705330 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.07, EM, 015616717 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, DE-80634 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; computer hardware, software, in 
particular for recording, processing and reproducing 
analogue and digital image/sound signals. 

  Klasse 42   Design and development of hardware and software, in 
particular for recording, processing and reproducing 
analogue and digital image/sound signals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341799 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705332 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.20, FR, 4273630 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COLOREY, ZAC Les Prés Secs, 777 Rue Louis Arnal, 
FR-69380 LOZANNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products, preparations and compositions for 

the manufacture of binding agents and mordants; 
chemical products from plants or animals for the 
manufacture of binding agents, fixing solutions, 
mordants, colorants and pigments; bio-sourced 
chemicals for the manufacture of binding agents, fixing 
solutions, mordants, colorants and pigments; chemical 
products, preparations and compositions for the 
manufacture of inks, colorants and pigments; chemical 
binding agents other than for household or stationery 
use. 

  Klasse 2   Colorant fixers; binding agents for colorants and 
pigments; binding agents for colorants intended for 
stationery; bio-sourced binding agents and fixers for 
colorants; additives for paints, pigments, colorants and 

dyes in the form of binding agents; processed plant or 
animal extracts used as additives for colorants; 
colorants; dyes; pigments; drying agents for colorants 
and pigments; mordants for industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341813 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705334 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry; chemical preparations for the treatment of 
seeds; plant growth regulating preparations; genes of 
seeds for agricultural production; fertilizers. 

  Klasse 5   Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341814 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705335 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU YAQITE INDUSTRIAL CO., LTD., First 

Floor, Building D, No.268, Tongkang Road, Baiyun 
District, CN-510407 GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; bathing suits; shoes; hats; 

hosiery; gloves [clothing]; mountaineering shoes; 
neckties; leather belts [clothing]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1341815 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705336 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU HOTMARZZ NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD., Building T, Yingyi Shoes 
City, No.268 Tongkang Road, Baiyun District, CN-
510407 GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; shoes; fittings of metal for footwear; boots; 

hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; belts 
[clothing]; wedding dresses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341852 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705345 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.01, BX, 1335431 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, 
Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  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 for 
refreshment; biscuits, cookies, cakes, cereal-based 
snack food, chocolate and chocolate-based products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341951 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705360 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 696494 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz-

Strasse 20, CH-8902 URDORF, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware and software; application 
software; sensors (measurement apparatus) other than 
for medical use; apparatus for the input, extraction, 
transmission and storage of data; software and 
telecommunication apparatus, including modems, to 
enable connection to databases, computer networks 
and the Internet; interfaces (for computers); smart 
glasses; electric control, testing and monitoring 
apparatus; apparatus for monitoring and recording the 
performance of machines. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and computer peripherals; installation, 
maintenance and repair of sensors; installation, 
maintenance, repair and reconditioning of industrial 
machines; installation, maintenance and repair of 
equipment for computer networks and information 
technology; installation, maintenance and repair of 
electronic control apparatus. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware, 
software and databases; scientific and technological 
services as well as research and design services 
relating thereto; industrial analysis and research 
services. 

  Klasse 45   Security services for the protection of property or 
individuals; electronic surveillance services for security 
purposes; monitoring of security systems; monitoring of 
alarms; services provided by consultants relating to fire 
prevention. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341952 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705361 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 696495 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz-
Strasse 20, CH-8902 URDORF, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware and software; application 

software; sensors (measurement apparatus) other than 
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for medical use; apparatus for the input, extraction, 
transmission and storage of data; software and 
telecommunication apparatus, including modems, to 
enable connection to databases, computer networks 
and the Internet; interfaces (for computers); smart 
glasses; electric control, testing and monitoring 
apparatus; apparatus for monitoring and recording the 
performance of machines. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and computer peripherals; installation, 
maintenance and repair of sensors; installation, 
maintenance, repair and reconditioning of industrial 
machines; installation, maintenance and repair of 
equipment for computer networks and information 
technology; installation, maintenance and repair of 
electronic control apparatus. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware, 
software and databases; scientific and technological 
services as well as research and design services 
relating thereto; industrial analysis and research 
services. 

  Klasse 45   Security services for the protection of property or 
individuals; electronic surveillance services for security 
purposes; monitoring of security systems; monitoring of 
alarms; services provided by consultants relating to fire 
prevention. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342004 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705374 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.28, GB, 

UK00003177201 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flag Clothing Ltd t/a Richard James, 19 Clifford Street, 
GB-W1S3RH LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass 

chains; eyeglass cords; optical goods, namely, 
spectacles, protective spectacles, spectacle glasses; 
goggles; spectacles; eyeglass cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342007 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705375 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.23, DE, 30 2016 014 

865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wedi GmbH, Hollefeldstrasse 51, DE-48282 
EMSDETTEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Floor drains made of metal; coverings made of metal 

for floor drains. 
  Klasse 11   Sanitary apparatus and installations; water conduits 

installations; sanitary apparatus and installations made 
of stainless steel. 

  Klasse 19   Floor drains [not of metal]; coverings [not of metal] for 
floor drains. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342012 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705376 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GMV S.r.l., Via Roberto Paribeni, 37, IT-00173 ROMA, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments; medical 

apparatus and instruments; apparatus for acne 
treatment; testing apparatus for medical purposes; 
esthetic massage apparatus; microdermabrasion 
apparatus; orthopaedic articles; injectors for medical 
purposes; syringes for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342020 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705378 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Connex GmbH, Elbestr. 12, DE-26135 OLDENBURG, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric cables, wires, conductors and connection 
fittings therefor, and switches and distribution 
switchboards and cabinets, in particular loose cables 
and cable sets, connectors, cables in cable drums and 
interface connections; optical conductors and 
connection fittings therefor, including switches and 
distribution switchboards or cabinets therefor, in 
particular optical waveguides, interface connections 
and interface converters; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, in 
particular electrical connection boxes, microphones, 
dimmers, control consoles, stage boxes, audio 
amplifiers, audio splitters and interface converters; 
electric control apparatus, in particular power supplies 
and light control systems; housings and housing parts 
adapted for the aforementioned electric apparatus, in 
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particular nineteen-inch housings and parts for 
nineteen-inch housings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342025 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705379 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.27, BX, 1340037 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Utoquai 
29/31, CH-8008 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Washing preparations and laundry bleach; cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; non-medicinal bath preparations, cosmetic 
preparations for the care of the scalp and hair, 
cosmetic substances and hygienic products in the form 
of toilet care products, namely eau de toilettes, after 
shave, eau de cologne, mild abrasive substances for 
the face in the nature of facial scrubs, shower gels, 
body soaps, non-medicated massage preparations, 
namely, creams, gels, lotions, oils and waxes, 
shampoos, hairs dyes, hair colouring agents, bleaches 
for the skin and hair, styling preparations for the hair, 
hair curling preparations, hairspray, hair powders, hair 
lacquers, non-medicated foam hair strengtheners, hair 
mousse, hair gel, moisturising preparations for the hair, 
hair creams, hair conditioners, hair removal 
preparations, artificial eyelashes, artificial nails, 
antiperspirants and deodorants for personal use, 
moisture regulating creams for the face and the body, 
incense, bath oils, cosmetic preparations against 
sunburn and to tan the skin, shaving creams, shaving 
lotions, after shave gels and balsams, mascara, eye 
shadow, eyebrow pencils, face make-up, foundation, 
cosmetic creams, make-up preparations and make-up 
removal preparations, nail varnish, nail varnish 
remover, make-up remover, petroleum gel for cosmetic 
use, scouring preparations for cosmetic use, cosmetic 
lip care preparations, talcum powder, cotton pads and 
cotton buds for cosmetic use, cosmetic cotton pads, 
cloths impregnated with cosmetic lotions, impregnated 
cleaning cloths and pre-moistened cosmetic wipes, 
beauty masks, including facial masks, greases for 
cosmetic use, adhesives for cosmetic use; non-
medicinal dental care products, namely, toothpaste, 
polishes for teeth, dental powder, non-medicinal mouth 
wash and rinse, breath fresheners, bleaches for teeth, 
dental cleaning preparations; potpourri, perfumed 
sachets and air fragrancing preparations for use in 
rooms; cleaners, cleaning agents, scouring agents, 
abrasive substances, detergents, bleaches and 
preparations and substances for washing purposes, 
namely detergents for household use, dish detergents, 
laundry detergents, detergent soap, fabric softeners, 
laundry bleaches, stain removal preparations, carpet 
cleaners with deodorizer, laundry soaps for textiles, 
hand cleaning preparations, washing preparations for 
the hand washing of textiles and clothing, stiffeners in 
the nature of laundry starch, polishing wax, polishing 
preparations, polishing preparations for footwear, shoe 
polish and wax, polishes for leather and shoes, liquid 
soap, paint removing compositions, polishes for 
furniture and floors. 

  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 excluding ice cream, ice milk and frozen 
yoghurt; edible oils and fats; margarine; butter; cooking 
and frying fat; cheese, cheese fondue, cheese powder, 
cheese spreads, cheese substitutes; cheese rennet; 
drinks based on milk or yoghurt; soya milk; yogurt; 
cream; artificial cream and cheese; fruit toppings; 
yoghurt drinks; milk beverages containing fruit; 
milkshakes; powdered eggs; unflavoured and 
unsweetened gelatins; jellies for food; rennet; whey; 
pectin for culinary purposes; protein for use as a food 
additive; fatty substances for the preparation of edible 
oils and fats and foods; palm oil for food; palm oil for 
human consumption; soups, soup preparations and 
ready-made soup mixes and soup concentrates; 
broths; snacks, based on meat, fish, poultry, game, 
meat extracts, cheese, nuts, fruits and/or vegetables; 
spreads of meat, fish, poultry, game, meat extracts, 
cheese, nuts, fruits and/or vegetables; ready-made 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry, game, 
meat extracts, cheese, nuts, fruits and/or vegetables. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ice cream; honey; 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
spices; ice; salad dressings; mayonnaise; sauces; 
pesto; caramel; gelato; water ice; frozen pastry and 
confectionery; confectionery; candy; liquorice; 
confectionery chocolate; chocolates; herb and spice 
blends; glucose and adhesives for food; leavens; 
aromatic preparations, flavoring agents for food (with 
the exception of odoriferous substances and ethereal 
oils); natural sweeteners; thickening agents for the 
preparation of food; biscuits; cookies; cakes; waffles; 
tarts; quiches; pastry; pudding; desserts [confectionery] 
not included in other classes; cereal preparations for 
human consumption; cereal preparations for breakfast, 
including corn flakes, muesli, fibers; cereal bars; 
dough-based products; noodles; pasta; pizza and 
pasta-based products; frozen and ready meals based 
on pasta; snacks, based on dough, cereals, breads, 
rice, sweets and/or cocoa; tea products and beverages 
based on tea; coffee products and coffee-based 
beverages; cocoa (chocolate) products and beverages 
based on cocoa; ready meals based on rice; prawn 
crackers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342030 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705380 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(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 "PRINX", 

while the whole word has no meaning. 
(730) Innehaver: 

 PRINX CHENGSHAN(SHANDONG) TIRE COMPANY 
LTD., No.98, Nanshan Road North, CN-264300 
RONGCHENG CITY SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Cars; wheel hubs; casings for pneumatic tires; 

automobile tires; treads for retreading tires; tires, solid, 
for vehicle wheels; airplane tires; tires for vehicle 
wheels; vehicle wheel tires; non-skid devices for 
vehicle tires. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342037 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705382 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.07, EM, 016140378 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Peter Fritz, Hammerauerstr. 76 D, AT-5020 

SALZBURG, Østerrike 
Klaus Friedl, Hellbrunnerstrasse 15, AT-5020 
SALZBURG, Østerrike 
Robert Kundert, Katzmoosstraße 26, AT-5161 
ELIXHAUSEN, Østerrike 
Harald Kronberger, Rainbergstrasse 3c, AT-5020 
SALZBURG, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical substances for preserving foodstuffs; 

degreasing preparations for use in manufacturing 
processes. 

  Klasse 3   Disinfectant and medicated soaps; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; mouthwashes. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; medical 
products, medical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying 
vermin; wound rinsing preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342038 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201705383 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.06, EM, 015620339 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, DE-80634 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; computer hardware, software, in 
particular for recording, processing and reproducing 
analogue and digital image/sound signals. 

  Klasse 42   Design and development of hardware and software, in 
particular for recording, processing and reproducing 
analogue and digital image/sound signals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342043 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705384 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Young Living Essential Oils, LC, 3125 West Executive 
Parkway, US-UT84043 LEHI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils; scented oils; bath oils; cosmetic oils; 

oils for cleaning purposes; oils for toiletry purposes; 
tanning oils; deodorants for body care; beauty creams 
for body care; skin massage oils; fragrances; food 
flavorings, cosmetics; dentifrices; soaps; body 
deodorants; body lotions; cleaning and washing 
products; detergents for household use; preparations 
for cleaning, polishing, degreasing and abrading; 
shower gels; foot scrubs; beauty serums; non-
medicated salves; non-medicated lip balm; hair care 
preparations; hair shampoo and conditioners; skin care 
preparations; and personal care products. 

  Klasse 5   Meal replacement shakes; meal replacement bars; 
dietary and nutritional supplements, vitamin 
supplements, mineral supplements, hand-sanitizing 
preparations, sore skin ointment for pets, capsules; 
nutritional supplement shakes; protein shakes; throat 
lozenges; nutritional oils not for food or cosmetic 
purposes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342064 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705387 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.04, EM, 015720162 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Montrail Corporation, 14375 NW Science Park Drive, 

US-OR97229 PORTLAND, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; baby buntings (clothing); jackets and jacket 
liners; jogging suits; knit sportswear; leg warmers; 
leggings; leotards; mittens; neck gaiters; pajamas; 
pants; polo-shirts; pullovers; rainwear; sashes for wear; 
scarves; shawls; shirts; shorts; singlets; skirts; snow 
jackets; snow pants; snow suits; socks; sports bras; 
sport coats; sports jackets; sun sleeves; suspenders; 
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swimwear; tank-
tops; ties; tights; toddler and infant playwear; tracksuits; 
t-shirts; tops; underwear; vests; warm-up suits; 
windbreakers; wristbands; bandanas; bath robes; belts; 
bib overalls; blazers; bra tops; coats; dresses; fishing 
shirts; fishing vests; hosiery; footwear; outdoor shoes; 
water shoes; boating shoes; boots; canvas shoes; 
hiking shoes and boots; sneakers; tennis shoes; urban 
sports shoes; snow boots; flip flops; sandals; thongs; 
inner soles and soles for footwear; gaiters; gloves; 
headwear; bandanas; caps; hats; headbands; 
headscarves; knit caps; toques; visors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342068 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201705388 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.21, EM, 015677065 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A circle of different shades of blue, white in the middle, 

in front of the word "somna". 
(730) Innehaver: 

 Somna AB, Panelvägen 16, SE-44361 STENKULLEN, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Cervical collars; quilts, blankets, vests and collars of 

varied pressure for medical use; quilts, blankets, vests 
and collars of varied weight for medical use. 

  Klasse 25   Collars. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342078 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201705389 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, EM, 15729593 
(540) Gjengivelse av merket: 

CULINEA 
(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   Ready meals consisting essentially of meat, fish, 

poultry, game, shellfish, vegetables, fruits and/or milk 
products; meat, prepared meat, charcuterie; poultry, 
processed poultry, poultry products; all the aforesaid 
goods also in frozen form. 

  Klasse 30   Ready meals consisting predominantly of cereal 
preparations, farinaceous food pastes, pasta, rice, 
bread, pastry and/or confectionery; all the aforesaid 
goods also in frozen form. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342079 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201705390 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, EM, 015741978 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bresc B.V., De Hoogjens 57, NL-4254XV SLEEUWIJK, 
Nederland 

(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; spreads based on garlic; 
preserved garlic; garlic butter; tomato puree; canned 
tomatoes; processed tomatoes. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces [condiments]; spices; ice; minced 
garlic; garlic puree; garlic powder; tomato sauce; curry 
paste; curry sauce; salsa sauces; wasabi; wasabi 
paste; wasabi powder. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products; live 
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt; raw and 
unprocessed grains and seeds; fresh garlic; fresh 
tomatoes; fresh ginger; edible fresh Japanese 
horseradish (wasabi). 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
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, spreads based on garlic, preserved garlic, 
garlic butter, tomato puree, canned tomatoes, 
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processed tomatoes; import and export of coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastries 
and confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
[condiments], spices, ice, minced garlic, garlic puree, 
garlic powder, tomato sauce, curry paste, curry sauce, 
salsa sauces, wasabi, wasabi paste, wasabi powder; 
import and export of agricultural, horticultural and 
forestry products, live animals, fresh fruits and 
vegetables, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt, raw and unprocessed grains and seeds, 
fresh garlic, fresh tomatoes, fresh ginger, edible fresh 
Japanese horseradish (wasabi) including wholesale 
and retail services with respect to these products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342130 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705397 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.23, BX, 0987752 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yama Products B.V., Rutherfordweg 2, NL-3542CG 
UTRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts, 

processed fruits and vegetables, such as nori 
(seaweed), dried shiitake mushrooms, tofu and 
tempeh, edible oils and fats, broths and soups. 

  Klasse 30   Tea, rice, miso, mirin, yeast and yeast extracts, 
tapioca and sago, flour and preparations made from 
cereals, noodles, spring rolls, asian snack food made 
from rice and/or cereals with added meat, fish or 
vegetables (sushi), dumplings and filled rolls, and 
pretzels, bread and bread crumbs, consumer ice, salt, 
mustard, vinegar, sauces, soy sauce, ginger, wasabi 
and wasabi sauces, roasted and ground sesame seeds 
and sesame sauces, spices, ice; horseradish; sauces 
and dressings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342137 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705399 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.09, EM, 015089352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KÜCHENPROFI GmbH, Höhscheider Weg 29, DE-

42699 SOLINGEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Cutlery; forks and spoons; glass scrapers [hand tools]; 
grapefruit trimmers; pincers [hand tools]; barbecue 
forks; barbecue tongs; cleavers; non-electric mincers; 
tin openers (hand-operated -); vegetable corers (hand-
operated -); vegetable choppers (hand-operated -); 
hand-operated vegetable shredders; vegetable slicers 
(hand-operated -); hand-operated implements, namely 
hand-operated implements for chopping food, hand-
operated implements for dicing food, hand-operated 
implements for mincing food and hand-operated 
implements for slicing food; implements (hand operated 
-) for cracking lobsters; hand shears (hand operated -); 
hand-operated tools; french fry cutters; scissor 
sharpeners (hand operated -); pasta cutters (hand 
operated -); hand-operated cutting tools; carving knives 
(hand operated -) for household use; hand tools and 
implements (hand-operated); decanting liquids 
(implements for -) [hand tools]; manual clippers; hand-
pumped sprayers; household knives; planes; planers 
(hand tools); potato peelers [hand implements]; potato 
peelers [knives]; cheese slicers [hand-operated]; 
cheese slicers; cheese slicers (non- electric); masons' 
trowels; cherry pitters; cherry pitters; chef knives; 
kitchen knives; thin-bladed kitchen knives; fish slicing 
kitchen knives; spoons, knives; cutlery; blades (hand 
tools); knife holders; knife sharpeners; mortars for 
pounding; mortars and pestles; multi-purpose shears; 
can openers, non-electric; egg slicers, non-electric; 
cheese slicers, non-electric; non-electric garlic peelers; 
non-electric garlic cutters; non-electric garlic choppers; 
kitchen knives (non-electric -); pizza cutters, non-
electric; nutcrackers; fruit knives; nippers; pizza slicers; 
pizza slicers; pizza-cutters, non-electric; scrapers (hand 
tools); peeling knives; scissors; scissors for household 
use; scissors for kitchen use; blade sharpening 
instruments; pizza cutters, non-electric; hand-operated 
slicers; cutting tools [hand tools]; cutting tools (hand 
tools); serving forks; pasta serving forks; serving ladles; 
serving spoons; serving tongs; serving knives; non-
electric vegetable peelers; safety razor blades 
(dispensers for -); table knives; spoons for tea; 
stainless steel table forks; stainless steel table spoons; 
stainless steel table knives; cake cutters; carving forks; 
carving knives; hand-operated food processors; food 
preparation implements; kitchen knives; sharpening 
steels; choppers [knives]; vegetable shredders; hand-
operated choppers; pliers; nippers [hand operated 
tools]; citrus zesters; sugar tongs; sharpening steels; 
apple corers; oyster openers; vegetable peelers [hand 
operated knives]; vegetable shredders; vegetable 
shredders; vegetable corers; forks and spoons; fish 
scalers; filleting knives; strawberry hullers; egg slicers; 
egg slicers (non-electric); bread knives [hand 
operated]; can openers (non-electric); boxes adapted 
for cutlery; tenderizers [kitchen utensils], namely meat 
tenderizers in the form of kitchen mallets and meat 
tenderizers in the form of pronged instruments for 
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pounding meat; hand-operated cutters for making 
pasta; spaghetti tongs. 

  Klasse 11   Cooking appliances; raclette grills [cooking 
appliances]. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
glassware; porcelain and earthenware; waste bins for 
household use; dish drying racks; glass storage jars; 
gratin dishes; ramekins; cookie [biscuit] cutters; cookie 
[biscuit] cutters; baking tins; paper baking cups; 
cookery molds [moulds]; bakeware; pastry brushes; 
baking dishes; baking dishes; tumblers (drinking 
vessels); household containers; cutlery trays; bulb 
basters; roasting dishes; frying pans; pins of metal 
(cooking -); roasting dishes; lunch boxes; bread bins; 
brushes for basting meat; mushroom brushes; brushes 
for household purposes; dishwashing brushes; butter 
dishes; double heat insulated containers for food; egg 
cups; egg separators; ice cream scoops; electric and 
non-electric bottle openers; electric and non-electric 
corkscrews; porcelain ware; vinegar pourers and oil 
cruets; vinegar cruets and cruet sets for oil; fireproof 
dishes; shallow pans for cooking; shallow bowls; bottle 
openers [hand-operated]; moulds (kitchen utensils); 
juice squeezers; containers for household or kitchen 
use; vegetable dishes; vegetable mashers; porcelain 
ware; tableware, cookware and containers; oven-to-
table tableware; dishwashing brushes; oil cruets; spice 
shakers; spice grinders (non-electric -); glasses 
(drinking vessels); grilling planks of wood; oven mitts; 
grill scrapers [cleaning articles]; non-electric grill pans; 
griddles (cooking utensils); non-electric griddles 
[cooking utensils]; cutting boards for the kitchen; hand-
operated food processor; hand-operated food grinders; 
hand-operated mills for domestic purposes; pepper 
mills, hand-operated; household utensils or cooking 
implements; rotary cheese graters; ceramics for kitchen 
use; garlic presses [kitchen utensils]; cooking pot sets; 
moulds (kitchen utensils); cooking pots; cooking pots; 
cooking pots and cooking pans (non-electric); cooking 
utensils, non-electric; cooking utensils for use with 
domestic barbecues; corkscrews, electric and non-
electric; cake tins; kitchen containers; kitchen utensils; 
kitchen utensils; basting brushes; kitchen graters; 
cooking strainers; scrapers (kitchen implements); 
cooking funnels; flour sifters; knife blocks; milk pans; 
mixing cups; blenders, non-electric, for food; muffin 
tins; kitchen grinders, non-electric; non-electric bottle 
openers; kitchen grinders, non-electric; household non-
electric whisks; lemon squeezers; hand-operated 
noodle machines; boxes for dispensing paper towels; 
skillets; frying pans; spatulas; pepper mills, hand-
operated; pepper mills, hand-operated; pepper mills, 
hand-operated; pepper pots; pizza peels; porcelain 
ware; porcelain, not included in other classes; lemon 
squeezers; lunch boxes; kitchen graters; beaters (non-
electric -) for kitchen use; salad spinners; salad 
spinners (hand operated); salad bowls; salt mills; salt 
shakers; sandwich boxes; gravy boats; scrapers for 
household purposes; scrapers (kitchen implements); 
basins [bowls]; slotted spoons; dutch ovens; whisks 
(non-electric); beaters; egg beaters; cutting boards for 
the kitchen; basting spoons [cooking utensils]; dishes; 
strainers; serving platters; serving platters; serving 
bowls; sifters (household utensils); spaghetti 
measurers; skewers (cooking utensil); dishwashing 
brushes; steak weight; pizza stones; saucepans; cups; 
cups and mugs; tea infusers; tea services [tableware]; 
tea caddies; tea caddies; tea strainers; teapots; tealight 
holders; tea strainers; tea cups; pastry cutters; rolling 
pins, domestic; spice sets; pot scrapers and pan 
scrapers; pots; oven mitts; potholders; pot stands; pie 
pans; tart scoops; tart scoops; tart scoops; cake rings; 
cutting boards for the kitchen; funnels; dryer balls; 
baking utensils; food storage containers; dishwashing 
brushes; woks; crushers for kitchen use, non-electric; 
lemon squeezers; lemon squeezers; kitchen utensils; 
noodle machines, hand-operated; stirrers [hand tools], 
namely beverage stirrers, drink stirrers, cocktail stirrers 
and coffee stirrers; cooking utensils, non-electric; fish 

slices [cooking utensils]; sprays (hand tools (hand-
operated)), namely hand-operated vaporizers for 
household use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342141 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201705400 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Acquiro Commerce AB, Liljeholmstorget 6, SE-11761 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning and fragrancing preparations; toiletries. 
  Klasse 8   Hygienic and beauty implements for humans and 

animals. 
  Klasse 21   Cosmetic and toilet utensils and bathroom articles. 
  Klasse 25   Footwear; millinery; clothing; hats. 
  Klasse 26   Accessories for apparel, sewing articles and 

decorative textile articles, namely hair bands, hair grips, 
decorative articles for the hair, hair curling pins, hair 
barrettes, hair pins, hair nets, hair extensions, bows for 
the hair, braids; artificial fruit, flowers and vegetables; 
hair ornaments, hair rollers, hair fastening articles, and 
false hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342163 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201705402 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, FR, 4317531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1342233 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201705505 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.12, CN, 20266266 
(540) Gjengivelse av merket: 

HONOR 9A 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smartglasses; smartwatches; protective films adapted 

for computer screens; wearable activity trackers; 
covers for smartphones; cases for smartphones; 
protective films adapted for screens for mobile phones; 
selfie sticks (hand-held monopods); couplers (data 
processing equipment); transponders; cabinets for 
loudspeakers; audio and video receivers; video 
screens; network communication equipment; sleeves 
for laptops; smartphones; mobile phones; electric 
batteries; mobile power source (rechargeable 
batteries); tablet computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; television apparatus; sound 
transmitting apparatus; camcorders; digital photo 
frames; cell phone straps; computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); modems; telephone sheath; 
portable media players; magnetic encoded 
identification bracelets; pedometers; electric monitoring 
apparatus; connected bracelets (measuring 
instruments). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342234 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705506 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, EM, 016090573 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEALUP S.R.L., Piazza Sant' Ambrogio, IT-20123 

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; sportswear; oilskins [clothing]; belts 
[clothing]; hand warmers [clothing]; collar protectors for 
wear; mufflers [clothing]; gloves [clothing]; mittens; 
cowls [clothing]; rainproof clothing; ear muffs [clothing]; 
quilted jackets [clothing]; thermally insulated clothing; 
foulards [clothing articles]; weather resistant outer 
clothing; windproof clothing; jackets [clothing]; warm-up 

jackets; rainproof jackets; down jackets; leather jackets; 
fur jackets; coats; overcoats; car coats; gilets; quilted 
vests; body warmers; blousons; raincoats; rain 
ponchos; parkas; hosiery; jerseys [clothing]; pullovers; 
trousers; weatherproof pants; leggings [trousers]; 
warm-up pants; skirts; dresses; hats; berets; footwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342244 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201705507 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, 
US-TX75039-2298 IRVING, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Lubricating oils; greases; lubricants; motor oils. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342248 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201705508 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

Teksan, everlasting company 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Yenidogan Mah. Edebali Cad. No:12, TR-
SANCAKTEPE ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Alternators; generators; generators of electricity; 

emergency power generators; welding machines, 
electric; truck lifts; compressors; filters [parts of 
machines or engines]; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; engine mounts other than for land 
vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1342249 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201705509 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.28, FR, 4283533 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HERMES INTERNATIONAL, société en commandite 
par actions, 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, FR-
75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags, backpacks, traveling bags, wallets, purses, 

card cases (wallets), traveling sets, cases intended to 
contain toiletry articles (empty). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342515 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705550 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Swiss Eyewear Group (International) AG, 

Freilagerstrasse 39, CH-8047 ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Sunglasses; ski goggles, contact lenses; eyeglass 
frames; straps for sunglasses; anti-glare glasses; 
spectacles (optics); cases for spectacles and 
sunglasses; spectacle cases; spectacle frames; 
spectacle lenses; parts and accessories for spectacles; 
cases for sunglasses and protective eyewear; night 
vision goggles; optical lenses for sunglasses; protective 
goggles; swimming goggles; ski goggles; frames for 
sunglasses; chains for sunglasses; goggles for sports; 
magnifying spectacles; protective masks; protective 
helmets; protective helmets for sports; divers' masks; 
binoculars; optical lenses; optical glass; optical goods; 
correcting lenses (optics); containers for contact 
lenses; pince-nez; pince-nez cases; eyeglass cords; 
telescopes; observation instruments; optical apparatus 
and instruments; USB flash drives; directional 
compasses; headphones; magnifiers (optics); 
downloadable image files; objectives (lenses) (optics). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342516 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705551 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700403 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342517 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705552 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700404 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342519 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705553 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700405 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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(111) Int.reg.nr: 1342520 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705554 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700406 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342521 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705555 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700407 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342522 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705556 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700408 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343094 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201705628 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.12, BX, 1339132 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega Pharma Innovation & Development NV, 
Venecoweg 26, BE-9810 NAZARETH, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medicines and pharmaceutical preparations for 

human use; preparations for the treatment of colds; 
preparations for the treatment of infections of the 
respiratory system; preparations for the treatment of 
allergy; nasal washes for medical purposes; medical 
solutions for washing the sinuses; medical solutions for 
the hygiene, decongestion, disinfection and 
humidification of the nasal passages; medical solutions 
for the hygiene, decongestion, disinfection and 
humidification of the sinuses; decongestant for the 
nasal passages; disinfectant for the nasal passages; 
decongestant for the sinuses; disinfectant for the 
sinuses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344502 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706088 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Young Living Essential Oils, LC, 3125 West Executive 
Parkway, US-UT84043 LEHI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Online retail store services featuring, essential oils, 

fragrances, dietary supplements, multivitamins, 
cosmetics, manicure preparations, personal care 
products, oral care products, foods, beverages, 
chewing gum, energy drinks and shots, mints and 
lozenges, apparel, pet products, over-the-counter 
drugs, cookware, bags and cases, bottles, cleaning 
products, customizable websites, printed materials, 
diffusers for emitting essential oils, key chains, pens, 
pipettes, glass droppers, pump sprayers, rollerball 
fitments, banners, business cards, tablecloths, mirrors, 
DVDs; Retail store services featuring, essential oils, 
fragrances, dietary supplements, multivitamins, 
cosmetics, manicure preparations, personal care 
products, oral care products, foods, beverages, 
chewing gum, energy drinks and shots, mints and 
lozenges, apparel, pet products, over-the-counter 
drugs, cookware, bags and cases, bottles, cleaning 
products, customizable websites, printed materials, 
diffusers for emitting essential oils, pipettes, glass 
droppers, rollerball fitments, DVDs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.08.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.04 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 293660 
(151) Reg.dato.: 2017.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.04 

(210) Søknadsnr.: 201710229 
(220) Inndato: 2017.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VIND JEWELRY DA, Frederik Glads gate 22 C, 0482 

OSLO, Norge 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201507960
(540) Gjengivelse av merket 

SMARTSHIELD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

9 Contact lenses. 
(731) Søker: 

Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(750) Fullmektig: 

Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, 
NO
Søknad inngitt: 
2015.07.02
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.02.02):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i 
Norge. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.03.27
Klagenemndas avgjørelse av 2017.08.25:
1 Klagen tas til følge.  
2 Internasjonal registrering nr. 1253561, ordmerket 
SMARTSHIELD, gis virkning i Norge.

(210) Søknadsnr.: 201601542
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
29 Melkeprodukter; desserter. 
30 Spiseis; is; desserter 
35 Salg av spiseis og desserter. 

(731) Søker: 
Den norske Isbilen AS , Slettebrekkdalen 11, 5303, 
FOLLESE, NO

(750) Fullmektig: 
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO
Søknad inngitt: 
2016.02.04
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.02.03):
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.04.03
Klagenemndas avgjørelse av 2017.08.22:
1 Klagen tas til følge.  
2 Søknadsnummer 201601542, det kombinerte merket 
NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, registreres. 
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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.: 0958762 
(210) Søknadsnr.: 200805452 
(151) Reg.dato: 2007.08.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.08.15 

(220) Inndato: 2008.05.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutschland Land der Ideen eV, Breite Straße 29, DE-

10178 BERLIN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made of these materials, 
as far as included in this class, printed matter, 
newspapers and magazines, books; bookends; 
photographs; poster; stationery; postcards and greeting 
cards; calendars; paperweights, letter openers, writing 
pads; square rulers, rubber erasers, paper fasteners, 
clips for offices; decalcomanias (also for decoration and 
as temporary tattoo), rubbed pictures, paper and PVC 
stickers; wrapping paper; party articles made of paper 
and/or cardboard, namely flags, pennons, table 
decoration, napkins, tablecloths; writing instruments; 
drawing, painting and modeling materials. 

  Klasse 35   Advertising for foreign trade promotion; marketing 
promotion; foreign trade advertisement; providing 
business information and organisational advice, 
particularly organisational advice in business matters, 
especially in bilateral trade; organising fairs and 
exhibitions for business and publicity purposes for 
others; market research and business analyses; 
services in commercial and business matters; company 
advice; publicity work; marketing promotion for the 
Federal Republic of Germany; producing economic 
forecasts; investigations in business matters; 
sponsoring in terms of advertising; investigations, data 
search in computer files and the Internet for third 
parties, in the scientific and research fields. 

  Klasse 41   Education and further education; organising 
congresses, conferences, symposia; editing and 
publishing of books, newspapers, journals and other 
printed products, except for advertising purposes, also 
in electronic form; education and training; 
correspondence courses; educational advice; 
organising and holding cultural and/or sporting events; 
organising exhibitions for cultural or training purposes; 
organising and holding workshops (education). 

  Klasse 42   Producing data processing programs; advice in 
technology transfer, namely provision of technical 
know-how; scientific research; performing technical 
measurements; performing scientific investigations; 
EDP advice; development of productivity concepts from 
the technological point of view (facility management); 
development and research services concerning new 
products (for third parties); quality testing; technical 
project planning; technical project management in the 
EDP field. 

  
 

(111) Reg.nr.: 1109120 
(210) Søknadsnr.: 201202940 
(151) Reg.dato: 2011.08.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.08.04 

(220) Inndato: 2012.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIDMARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Midmark Corp, 60 Vista Drive, US-OH45380 

VERSAILLES, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Electronic ultrasonic cleaning units for medical, 
veterinary and dental equipment. 

  Klasse 9   Medical diagnostic workstations comprised of 
computer hardware and software for gathering and 
transmitting patient data; medical weighing scales. 

  Klasse 10   Medical power procedures chairs, medical power 
procedures tables, medical power podiatry procedures 
chairs; medical power examination tables, medical 
manual examination tables, medical pediatric 
examination tables, medical bariatric treatment tables, 
medical treatment tables, medical surgery examination 
lights, medical apparatus for monitoring vital signs of 
patients, medical blood pressure measuring apparatus, 
thermometers for medical purposes, medical tables 
with integrated computer portals and storage 
compartments, medical digital ECGs, medical digital 
spirometers, medical digital holters, medical sleep 
apnea diagnostic apparatus for monitoring and 
analyzing patients, medical apparatus for treating sleep 
apnea, medical sterilizers, veterinary anesthesia 
machines, veterinary vaporizers for treatment of 
respiratory conditions, veterinary ventilators, veterinary 
central gas supply piping for delivery of anesthesia, 
veterinary disposable resuscitators, veterinary holter 
sets consisting primarily of heart monitors, veterinary 
portable oxygen resuscitation units, veterinary flow 
meters, veterinary constant flow selector valves, 
veterinary oxygen therapy units, veterinary air 
compressors for respiratory treatment, veterinary 
vacuums, veterinary dental treatment delivery units, 
veterinary exam lift tables, veterinary wet dental 
treatment lift tables, veterinary fixed height wet 
treatment tables, veterinary fixed height island 
exam/treatment tables, veterinary examination lights, 
veterinary examination track lights, veterinary 
examination ceiling mounted lights, veterinary 
examination wall mounted lights, veterinary 
examination universal mounted lights, veterinary 
multiparameter vital monitoring units, veterinary 
diagnostic monitoring units, veterinary volumetric 
infusion pumps for fluid and temperature management, 
veterinary fluid warmers for veterinary fluid and 
temperature management, veterinary syringe pumps 
for veterinary fluid and temperature management, 
sterilizers for veterinary equipment, dental treatment 
console mounted delivery units, dental treatment 
cabinet mount delivery units, dental treatment wall 
mount delivery units, dental freestanding treatment 
consoles, dental examination operating lights, dental 
examination track light monitors, dental examination 
ceiling mounted lights, dental examination cabinet 
mounted lights, dental examination wall mounted lights, 
dental examination universal mounted lights, dental lr 
treatment mounted delivery units, dental treatment 
cabinet mounted delivery units, dental cuspidors in the 
nature of spittoons, sterilizers for dental equipment, 
dental compressors for respiratory treatment, dental 
vacuums for sucking, dental nitrogen piping, dental 
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equipment treatment stations, and dental equipment 
freestanding sterilizer centers; furniture used for 
medical examination and treatment, namely, medical 
blood drawing chairs; medical examination tables, 
medical examination chairs and waste receivers for 
receiving wastes during medical examinations. 

  Klasse 12   Medical carts, asepsis doctor's carts, dental assistants 
carts, dental mobile work surfaces consisting primarily 
of carts, and dental hygienists carts. 

  Klasse 20   Cabinets for holding medical, veterinary and dental 
patient files; furniture used for medical examination and 
treatment, namely, medical stools, medical side chairs, 
veterinary stools, veterinary dental doctor's stools, 
veterinary dental technicians stools, veterinary side 
chairs, dental assistants stools; stools, free-standing 
cabinets and wall hanging cabinets. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1109588 
(210) Søknadsnr.: 201203186 
(151) Reg.dato: 2012.01.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.11 

(220) Inndato: 2012.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 K & Company LLC, 2380 McGee, Suite 300, US-

MO61408 KANSAS CITY, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Printed materials, namely, books and booklets in the 
field of crafting, scrapbooking and photograph display 
and preservation; printed patterns; photograph albums 
and slipcases for albums; mat boards; scrapbooks and 
related scrapbooking items, namely, stickers, rub on 
transfers, photo mounting corners, unsensitized photo 
paper; vellum paper, paper incorporating printed 
designs, colored paper, cards incorporating printed 
designs, colored cards, paper ribbons, paper tags, 
paper die-cuts, envelopes, paper twist ties and 
ornamental thumb tacks; gift bags; filing folders, 
storage folders; protective page covers; notepads; 
cube-shaped memo pads; stationery sets comprised of 
writing paper and envelopes; easels; paperweights; 
paper clips; writing pens; desk stands and holders for 
pens and pencils. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1142959 
(210) Søknadsnr.: 201300341 
(151) Reg.dato: 2012.10.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.10.24 

(220) Inndato: 2013.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Healthtex Apparel Corp, 100 West 33rd Street, Suite 

1012, US-NY10001 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear, namely, blouses, 
booties, coats, coveralls, dresses, hats, gloves, 
hosiery, jumpers, jackets, leggings, overalls, 
nightgowns, pajamas, pants, rompers, shorts, sunsuits, 
sweaters, swimsuits, vests, shirts, wind resistant 
jackets, skirts and shortalls. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1151124 
(210) Søknadsnr.: 201500451 
(151) Reg.dato: 2013.01.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.01.21 

(220) Inndato: 2015.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Mandalay Real Estate Ltd, CP2474,  Promenade Noire 

1, CH-2001 NEUCHATEL, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bags, namely briefcases, handbags, purses and 
suitcases. 
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(111) Reg.nr.: 1169962 
(210) Søknadsnr.: 201309594 
(151) Reg.dato: 2013.05.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.05.22 

(220) Inndato: 2013.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vincenzo Zucchi SpA, Via Legnano, 24, IT-20027 

RESCALDINA (MI), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 

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

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1174484 
(210) Søknadsnr.: 201603771 
(151) Reg.dato: 2013.07.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.07.29 

(220) Inndato: 2016.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

REAL TECHNIQUES 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson Court, 

US-IL60031 GURNEE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Cosmetic brushes; cosmetic cases sold filled with 
cosmetic brushes; facial sponges for applying make-up.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1216405 
(210) Søknadsnr.: 201410657 
(151) Reg.dato: 2014.05.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.05.28 

(220) Inndato: 2014.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-KNIT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, 

US-DE19711 NEWARK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Textile fabrics for the manufacture of clothing. 
  Klasse 25   Fabric sold as an integral component of finished 

clothing items, namely, pants, coats, jackets, parkas. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1220886 
(210) Søknadsnr.: 201412443 
(151) Reg.dato: 2014.05.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.05.09 

(220) Inndato: 2014.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOORLAND GRAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Pinstripe Holdings, LLC, 200 S. Executive Drive Suite 

400, US-WI53005 BROOKFIELD, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software used in connection with staffing, employee 
recruiting, employee acquisition and employee 
management. 

  Klasse 35   Human resources recruitment process outsourcing; 
outsourced recruiting and placement of employees and 
personnel; human resources and employee recruiting 
managed services; business management consultation 
services, namely, providing and managing contract 
human resource and staffing programs; on-site 
management of clients' human resources departments; 
human resources department consulting; managing the 
ordering and hiring of personnel and staff for others; 
consulting services in the field of personnel and human 
resources; providing recruiting analytics, talent 
acquisition analytics and talent management analytics; 
human resource procurement services, temporary help 
services, temporary employment services, temporary 
personnel placement services, payroll payment 
preparation services, employment outsourcing 
services, and other contingent staffing services and 
permanent placement services; human resources 
consulting; personnel management and consultancy 
services; providing information and consultancy 
services on the procurement of temporary, contract, 
and permanent personnel; employer branding services, 
namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses and/or individuals 
solely for the purpose of educating employee 
candidates about such brands during the recruitment of 
such candidates; recruitment agency services for 
others, namely, marketing employment opportunities 
and providing employment information to employee 
candidates; marketing agency services provided only in 
connection with employee recruitment, namely, 
providing a website and online searchable database 
featuring employment opportunities and providing 
employment information; healthcare employee, clinical 
staff and physician recruiting services; executive and 
board member search and recruiting services; testing 
to determine employment skills; employment 
counseling in the field of personnel placement and 
recruitment, job and personnel placement; workforce 
development services, namely, placement of staff and 
employment recruiting. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1239211 
(210) Søknadsnr.: 201503358 
(151) Reg.dato: 2014.10.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.10.31 

(220) Inndato: 2015.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

METAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 

USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Application development software; computer software 
used in developing other software applications; 
computer operating system software; application 
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programming interface software for use in developing 
applications for execution on graphic processor units. 

  Klasse 42   Computer programming; design and development of 
computer hardware and software; consulting services 
relating to the design, development, implementation, 
and use of computer hardware and software; 
consultation services related to the design and 
development of computer systems, databases and 
applications; providing information online relating to the 
design, development, implementation, and use of 
computer hardware and software. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1247206 
(210) Søknadsnr.: 201506094 
(151) Reg.dato: 2015.01.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.01.06 

(220) Inndato: 2015.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDIOFORM 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, 

US-DE19711 NEWARK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Permanent surgical implants and catheter-deployed 
permanent surgical implants and catheter deployed 
non-permanent surgical implants, all comprised of 
artificial material, used to seal blood leaks of the heart.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1249989 
(210) Søknadsnr.: 201506753 
(151) Reg.dato: 2015.03.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.03.31 

(220) Inndato: 2015.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CSM Bakery Products NA, Inc., 1912 Montreal Road, 

US-GA30084 TUCKER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Edible oils and edible fats; margarine; whipped cream; 
fruit based snack foods; fruit preserves and jams; 
spreads, namely, dairy-based spreads and shortening-
based spreads; fillings for bakery goods, namely, fruit-
flavored fillings and fruit pectin-based fillings; fruit 
fillings for cakes, pastries and pies; fillings for pastries, 
cakes and pies, namely, nut fillings and almond fillings; 
toppings for bakery products and ice cream toppings, 
namely, fruit, nut and whipped toppings, peanut butter 
topping, flaked coconut topping, non-dairy based mixes 
for making whipped toppings, garlic-based spreads, 
vegetable-based spreads, salty spreads and spicy 
spreads consisting primarily of edible fats, shortening, 

or edible oils. 
  Klasse 30   Bread and cake improvers, namely, functional 

ingredients used in dough for bread and other bakery 
products to improve flavor, volume, texture and shelf 
life, namely, flavoring additives used for non-nutritional 
purposes; preparations made from cereals, namely, 
bread mixes, roll mixes, tortilla mixes, pizza dough 
mixes, bread toppings, and bread flavorings; dessert 
mousse; chocolate mousse; bread; unleavened bread; 
bread, pastry, and dough mixes; bread rolls; biscuit 
mixes; pie shells; pastries and pastry mixes; cakes; 
cake mixes; buns and rolls and mixes for buns and 
rolls; croissants; muffins; doughnuts; brownies; icings, 
coatings and glazes for use on cakes, pastries, bakery 
goods and meringues; meringues; mixes for making 
cakes, pastries, bakery goods and meringues; 
confectioner sugar; bakery desserts; puddings; golden 
syrup; tapioca; fondants; icing; bakery goods; icing 
bases and mixes; ready-to-use icing and cake 
frostings; nut preparations, namely, nut icings, fillings 
for bakery goods not containing fruits, nuts or meat, 
namely, buttercream fillings, chocolate and chocolate-
based fillings, marshmallow fillings, pectin-based 
fillings, custard-based fillings and starch-based custard 
fillings; fudge; fudge bases and mixes; frozen dough for 
use as pizza, cakes, pastries, bread or other bread-
type products; frozen bakery products; ice cream 
desserts, namely, ice cream cakes; iced cakes; 
toppings for bakery products and ice cream toppings, 
namely, streusel toppings, cinnamon and oat-based 
toppings, cinnamon toppings, caramel toppings, 
chocolate toppings, chocolate fudge toppings, 
marshmallow toppings, chocolate, peanut butter, 
marshmallow, and butterscotch topping syrup, 
butterscotch topping, chocolate syrup, caramel and 
caramel flavored syrups, starch syrups; waffle cone 
dips, namely, chocolate dips, caramel dips, candy dips, 
streusel dips and butterscotch dips; sugar-based 
spreads, salty spreads and spicy spreads consisting 
primarily of emulsified biscuits or cookies. 

  Klasse 35   Distributorship services in the field of bakery supplies 
and bakery equipment. 

  Klasse 40   Bakery services, namely, the manufacture of bakery 
products and mixes to the order and specification of 
others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1250960 
(210) Søknadsnr.: 201507040 
(151) Reg.dato: 2015.05.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.12 

(220) Inndato: 2015.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWISHACTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Implant Direct Sybron International LLC, Suite 210, 

8840 W. Russell Rd., US-NV89148 LAS VEGAS, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Dental implants and prosthetics, dental instruments 
for dental implants, namely, adaptors, cover screws 
and extenders. 
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(111) Reg.nr.: 1250971 
(210) Søknadsnr.: 201507044 
(151) Reg.dato: 2014.07.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.07.18 

(220) Inndato: 2015.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMC 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AMC Network Entertainment LLC, 11 Penn Plaza, US-

NY10001 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Video recordings featuring fictional dramatic television 
programming and music; sound recordings featuring 
fictional dramatic television programming and music; 
downloadable computer games; interactive video game 
programs; computer game cartridges and discs; 
downloadable computer game software for use with 
mobile telephones and personal computers; 
downloadable multimedia file containing artwork, text, 
audio, video, games, and internet web links relating to 
music and television; electronic game programs; 
electronic game software for cellular telephones; 
electronic game software for handheld electronic 
devices; electronic game software for wireless devices; 
video game discs; video game software; audio, video 
and audio-visual recordings featuring entertainment 
and television programs in the field of drama, reality 
programming, comedy, action, adventure and music; 
downloadable audio, video and audio-visual recordings 
featuring entertainment and television programs in the 
field of drama, reality programming, comedy, action, 
adventure and music; downloadable audio and video 
clips featuring content related to television programs in 
the field of drama, reality programming, comedy, 
action, adventure and music; video, computer and 
electronic game programs; downloadable video, 
computer and electronic game programs; interactive 
game programs. 

  Klasse 35   Providing advertising, marketing and promotional 
services, namely, developing advertising programs for 
others, production of television advertising, providing 
television advertising for others and providing of 
advertising time and space on television; online retail 
store services featuring audio, video and audio-visual 
recordings, clothing, fashion accessories, jewelry, 
home accessories, posters, toys and games, books, 
bags, drink ware, and collectible items, all of the 
foregoing online retail store services relating to owner's 
programming. 

  Klasse 38   Cable television broadcasting services; television 
broadcasting services; cable television broadcasting 
services; video-on-demand transmission services; 
broadcast services, namely, broadcasting of television 
programming via television, cable, satellite, global 
computer network, audio and video media, wireless 
communications, wired communications, Internet 
protocol television (IPTV) and over the top (OTT) 
content delivery methods. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, the production and 
distribution of television programs; entertainment media 
production services for television; television 
programming services; cable television programming; 
ongoing Internet Protocol Television (IPTV) and over 
the top (OTT) entertainment programming segments in 
the fields of drama, reality programming, comedy, 
action and adventure; providing ongoing television 
programs in the fields of drama, reality programming, 
comedy, action and adventure; entertainment services, 
namely, the provision of continuing shows featuring 
drama, reality programming, comedy, action and 
adventure delivered by television, cable, satellite, the 
Internet, audio and video media, wireless 
communications and wired communication; 
entertainment services in the nature of an on-going 
fictional dramatic television series in the fields of 
drama, reality programming, comedy, action and 

adventure; providing a website featuring entertainment 
information relating to owner's programming; interactive 
online entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose 
presentations, and other multimedia materials featuring 
an ongoing television series; providing online computer 
games, video games and electronic games; 
entertainment services in the nature of conducting 
exhibitions concerning television and television 
characters. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1253687 
(210) Søknadsnr.: 201507975 
(151) Reg.dato: 2014.11.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.11.05 

(220) Inndato: 2015.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 
 Myofunctional Research Corporation Pty Ltd, 44 

Siganto Drive, AU-Qld4212 HELENSVALE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Face guards for protection against accident or injury. 
  Klasse 10   Orthodontic appliances and orthodontic aids, being 

orthodontic training appliances which assist in 
straightening teeth, correcting arch development, 
improving jaw growth and facial development, braces 
for teeth, dental bite trays, dental plates, teeth 
retainers; training devices for teeth, tongues and facial 
muscles. 
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(111) Reg.nr.: 1253711 
(210) Søknadsnr.: 201507979 
(151) Reg.dato: 2015.01.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.01.15 

(220) Inndato: 2015.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRECISION FORGED 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, US-

CA94538 FREMONT, USA 
(740) Fullmektig: 
 NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 

58, DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer peripherals, namely, keyboards, mice, mice 
mats, multimedia speakers, and headsets for use with 
computers; computer gaming peripherals, namely, 
headsets specially adapted for computer gaming; game 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor, namely, headsets specially adapted 
for computer gaming. 

  Klasse 28   Computer gaming peripherals, namely, gaming 
controllers, game apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, namely, gaming 
controllers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1256072 
(210) Søknadsnr.: 201515653 
(151) Reg.dato: 2015.05.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.11 

(220) Inndato: 2015.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, US-MI49355 

ADA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Energy drinks; sports drinks; isotonic drinks and drink 
mixes, namely, powdered drink mixes for making soft 
drinks, concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; preparations for making 
flavored waters or non-alcoholic beverages, namely, 
non-alcoholic punch, non-alcoholic non-carbonated fruit 
beverages and non-alcoholic non-carbonated soft 
drinks; aromatized beverages based on fruit, protein, 
cordial, sugar and other fluid nutrients, namely, protein 
drinks for use as food fillers and not for use as a meal 
replacement; concentrates, syrups or powders used in 
the preparation of non-alcoholic fruit, chocolate or 
vanilla flavored soft drinks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1257410 
(210) Søknadsnr.: 201509128 
(151) Reg.dato: 2015.02.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.02.10 

(220) Inndato: 2015.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOPHIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 mophie, Inc., 15101 Red Hill Avenue, US-CA92780 

TUSTIN, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware; batteries; battery chargers; 
rechargeable batteries for use with electronic devices; 
external batteries for mobile electronic devices; 
protective cases for mobile electronic devices; 
protective cases for portable communication devices; 
protective cases with integrated batteries for use with 
mobile electronic devices; rechargeable batteries 
integrated into a protective case or housing with an 
electrical connector for use with mobile electronic 
devices, namely, mobile phones, digital audio and 
video players, handheld computers, tablets, personal 
digital assistants, portable communication devices, 
electronic organizers, electronic notepads, and 
cameras; electronic memory; memory for use with 
mobile electronic devices; computer memory hardware; 
computer memory expansion modules for electronic 
devices; external memory for electronic devices; 
protective cases with integrated memory for use with 
mobile electronic devices; protective and carrying 
cases with integrated memory for use with mobile 
electronic devices, namely, portable communication 
devices, cell phones, digital audio and video players, 
electronic organizers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and 
cameras; external batteries for mobile electronic 
devices with integrated memory; computer software for 
the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information; electronic hardware devices for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; protective cases for mobile electronic 
devices with wireless internet connection capability; 
external batteries for mobile electronic devices with 
integrated antennas for wireless communications; 
mobile telephone accessories, namely, belt clips. 
carrying and protective cases for mobile electronic 
devices, portable communication devices, mobile 
phones, and portable media players, namely, 
armbands, holsters, hard cases, and soft cases; 
specialty holsters adapted for carrying personal 
electronic devices, namely, portable communication 
devices, cell phones, digital audio and video players, 
electronic organizers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and 
cameras; USB cables; power supply adaptors for use 
with portable electronic devices; accessories for 
portable communication devices, namely, power supply 
connectors; electronic docking stations; computer 
docking station; docking station for mobile phones, 
portable communication devices, digital audio and 
video players, personal digital assistants, electronic 
organizers, cameras, handheld computers, tablet 
computers and electronic notepads; electronic docking 
station with integrated battery; downloadable software 
for management of electronic memory for electronic 
devices; downloadable software for battery power 
management for electronic devices; downloadable 
software for transferring data between electronic 
devices; downloadable software for memory 
manipulation; stands for handheld digital electronic 
devices, namely, computers, tablet computers, 
electronic organizers, portable communication devices, 
digital audio and video players, personal digital 
assistants, electronic notepads, and cameras; 
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mounting devices for mobile electronic devices, 
namely, mobile phones, digital audio and video players, 
handheld computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
and cameras; wireless-enabled protective cases for 
personal communication devices; wireless-enabled 
external battery drives for personal communication 
devices; wireless-enabled external memory hardware 
for personal communication devices; wireless 
communication devices for data transmission. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1265089 
(210) Søknadsnr.: 201511437 
(151) Reg.dato: 2015.07.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.24 

(220) Inndato: 2015.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEAM LINK 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, Suite 500, 

US-WA98004 BELLEVUE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware; computer networking hardware; 
computer peripherals; computer hardware for receiving, 
recording, transmitting and communicating audio, 
video, data, text and multimedia content via a global 
computer network, local-area computer networks; 
computer hardware and computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, video, 
data, text and multimedia content; digital media 
streaming devices. 

  Klasse 38   Electronic transmission and streaming of audio, visual 
and multimedia content via global and local computer 
networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1269448 
(210) Søknadsnr.: 201512827 
(151) Reg.dato: 2015.08.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.08.31 

(220) Inndato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMINSIGHT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Echelon Corporation, 2901 Patrick Henry Drive, US-

CA95054 SANTA CLARA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware and software systems for 
installing, monitoring, sensing, diagnosing, maintaining 
and controlling lighting systems and fixtures; computer 
networking hardware; communications transceivers 
and network routers; premise and cloud-based network 
management software; computer operating software; 
computer software for the monitoring and controlling of 
lighting systems, lighting networks, automation systems 
for commercial production facilities, residential and 
commercial buildings, embedded systems networks, 
commercial automation networks, industrial automation 
networks, transportation control networks and utility 
networks; computer hardware interfaces, namely, 
automated digital controls for lighting systems, lighting 
networks, commercial production facilities, residential 
and commercial buildings, embedded systems 
networks, commercial automation networks, industrial 
automation networks, transportation control networks 

and utility networks; computer hardware, software and 
firmware for use in enterprise management, premise-
based or cloud-based data aggregation and analysis. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1273180 
(210) Søknadsnr.: 201514116 
(151) Reg.dato: 2015.06.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.06.17 

(220) Inndato: 2015.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDIVIDUALS WELCOME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Redbubble Limited, Level 3, 271 Collins Street, AU-

Vic3000 MELBOURNE, Australia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Advertising services provided over the Internet; rental 
of advertising space on the Internet; advertising 
services; business advice relating to advertising; 
graphic advertising services; online advertising on a 
computer network; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; providing business 
services to facilitate creative expression, namely, 
providing a website to enable artists to display for sale 
their works of creative expression including but not 
limited to photographs, printed apparel, magazines and 
digital arts; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods and services, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods and services from an Internet web site 
particularly specializing in the marketing of the sale of 
goods and services of others; online retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of 
others; online retail store services featuring works of 
creative expression, in the nature of photographs, 
printed apparel, magazines and digital arts; online retail 
store services featuring wall art, designs, photography 
and t-shirts created by an art community and artists 
worldwide; retail store services featuring clothing, 
photographs, paintings, printed matter, jigsaw puzzles, 
watches, clocks, linens, luggage, housewares and 
electronic accessories, accessible on-line and by 
telephone; advertising and promotional services of art 
and creative works; consultancy in the field of 
advertising of creative works; organizing of exhibitions 
for commercial or advertising purposes related to works 
of creative expression, namely, photographs, printed 
apparel, magazines, and digital arts. publicity services, 
namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through electronic communication 
means and via online distribution of advertisements 
and commercial announcements. 

  Klasse 42   Clothing and fashion design consulting services; 
clothing design services; commercial design services, 
namely, commercial art design; creating and designing 
web pages for others; design of printed material and 
matter, namely, providing graphic design, graphic art 
design and computer aided graphic design services for 
printed materials and matter for the purpose of 
promoting the sale of goods and services of others; 
graphic arts design; graphic arts designing; graphic 
design services; graphic illustration design services for 
others; web portal design and hosting services; 
providing temporary use of web-based software 
applications for fashion design, design of printed 
material and matter, graphic design and graphic art 
design; design of games; commercial design services 
relating to printing; computer services, namely, creating 
an online community for registered users worldwide to 
display art, namely, wall art, designs, photography and 
t-shirts. 
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(111) Reg.nr.: 1277066 
(210) Søknadsnr.: 201515453 
(151) Reg.dato: 2015.08.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.08.14 

(220) Inndato: 2015.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORTLAND 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Cortland Line Holding, LLC, 3736 Kellogg Road, US-

NY13045 CORTLAND, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Fishing rods, fishing reels, fishing leaders, fishing 
lines, fishing flies; fishing fly boxes; fishing outfits 
comprised of rods and reels; fishing line backing, fly 
rods, fishing tackle, fishing split rings, fishing swivels, 
fishing lures, hand-held fishing nets, fishing hooks; 
fishing floats; fishing dressings, namely, fly line 
dressings; fishing fly boxes; fishing equipment, namely, 
clamps for securing fishing equipment on body; fishing 
sinkers, fishing spinners, fishing weights; sportsman's 
fishing bags; fishing tackle boxes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1286261 
(210) Søknadsnr.: 201601437 
(151) Reg.dato: 2015.12.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.03 

(220) Inndato: 2016.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARPERCOLLINS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 HarperCollins Publishers L.L.C., 195 Broadway, US-

NY10007 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; digital materials, namely, CDs and 
downloadable audio files featuring fiction and non-
fiction books on a variety of topics. 

  Klasse 16   Fiction books; non-fiction books; calendars. 
  Klasse 41   Book publishing; publishing of electronic publications; 

digital video publishing services; audio publishing 
services; multimedia publishing services; publishing of 
books, e-books and audio books; providing online non-
downloadable fiction and non-fiction books on a variety 
of topics. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1287281 
(210) Søknadsnr.: 201601782 
(151) Reg.dato: 2015.12.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.08 

(220) Inndato: 2016.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Curver Luxenbourg SarL, Z.I. Haneboesch, LU-4562 

NIEDERCORN, Luxembourg 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Luggage; trunks and traveling bags; carrying and 
storage cases for documents. 

  Klasse 20   Furniture; picture frames; cases, namely, plastic 
storage containers and plastic bins for games and 
household items, toy boxes, boxes in the nature of 
furniture, drawer's, storage systems, namely, plastic 
boxes, plastic crates, stackable drawers, closet 
organizers and plastic storage containers for holding, 
storing and organizing laundry, laundry supplies, toys, 
games, shoes, clothing, food, kitchen utensils, garden 
tools, toiletries, vehicle maintenance items, computer 
accessories, household items and personal effects, 
portable pet kennels, lawn and outdoor furniture, boxes 
made of plastic, non-metal container closures, crates 
made of plastic, non-metal letter boxes, plastic lids for 
containers; bins for storage. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; mixing 
and serving bowls, condiment holders, serving trays not 
of precious metal, cups, bowls, plates and bottles; 
articles for cleaning purposes, namely, buckets; 
containers for household, kitchen and garden use, 
namely food storage containers, portable coolers, 
planters and holders for flowers and plants; garbage 
cans; bathroom accessories, namely, plastic bath 
racks, waste baskets, soap and shampoo holders, 
boxes and dispensers, plastic toothbrush holders; 
plastic storage baskets. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1288357 
(210) Søknadsnr.: 201602187 
(151) Reg.dato: 2016.01.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.13 

(220) Inndato: 2016.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURELAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, CH-6340 

BAAR, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Non-medicated skin care preparations, namely 
creams for breastfeeding mother. 

  Klasse 4   Lanolin. 
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(111) Reg.nr.: 1292870 
(210) Søknadsnr.: 201603712 
(151) Reg.dato: 2015.11.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.14 

(220) Inndato: 2016.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGILENT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek 

Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Cloud computing software for management, analysis, 
interpretation, visualization, and providing diagnostic 
support, with import functions from data acquisition 
systems, and export functions towards other apparatus 
and software. 

  Klasse 42   Cloud computing featuring software for use in 
controlling and managing information; cloud computing 
software for management analysis, interpretation, 
visualization, and providing diagnostic support with 
import functions from data acquisition systems, and 
export functions towards other apparatus and software; 
software as a service (SaaS) services featuring 
management analysis, interpretation, visualization, 
sharing of business intelligence and providing 
diagnostic support, with import functions from data 
acquisition systems, and export functions towards other 
apparatus and software; computer network design and 
computer software design for the management, 
analysis, interpretation, visualization, and sharing of 
clinical information; development updating and 
maintenance of software and database systems; 
design and development of software and databases; 
installation and maintenance of computer software; 
research, development, design and upgrading of 
computer software; software design and development, 
updating, design and rental of software; quality 
assurance and compliance services for analytical 
laboratories; remote online operational monitoring of 
laboratory instruments and associated computer 
systems for analytical laboratories; computer project 
management services in the field of scientific research, 
quality control, regulatory, testing and laboratory 
productivity services; custom design and development 
of software for use by analytical laboratories; providing 
information about data analytics services as they 
pertain to the operation and application of analytical 
instruments in the analytical laboratory industry; 
computer programming for others; technical support 
services, namely, providing information, consultation, 
and diagnostic services in the fields of biological and 
chemical analytic components, computer software, and 
medical equipment, parts, supplies; installation of 
computer software. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1293693 
(210) Søknadsnr.: 201603976 
(151) Reg.dato: 2016.02.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.17 

(220) Inndato: 2016.03.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

A275OP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond Street, 

US-MA016150008 WORCESTER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Coated abrasive sheets, discs and rolls being 
component parts of power-operated sanders. 

  Klasse 8   Coated abrasive sheets, discs and rolls being 
component parts of hand-operated sanders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1295036 
(210) Søknadsnr.: 201604502 
(151) Reg.dato: 2015.11.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.12 

(220) Inndato: 2016.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPAD PRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 169-3IPL, US-CA95014 

CUPERTINO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computers; computer peripherals; computer 
hardware; hand held computers; tablet computers; 
handheld digital electronic devices capable of providing 
access to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; peripherals for mobile devices, 
namely, an accessory for a handheld mobile digital 
electronic device that functions as a protective and 
decorative cover, a keyboard, and a stand and input 
devices for handheld mobile digital electronic devices; 
sound recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; global 
positioning system (GPS) devices; handheld devices 
for playing, organizing, downloading, transmitting, 
manipulating and reviewing audio, and media files; 
handheld devices for controlling speakers, amplifiers, 
stereo systems and entertainment systems. 

  Klasse 28   Hand-held units for playing electronic games. 
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(111) Reg.nr.: 1295417 
(210) Søknadsnr.: 201604717 
(151) Reg.dato: 2016.02.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.17 

(220) Inndato: 2016.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond Street, 

US-MA016150008 WORCESTER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Coated abrasive sheets, discs, and rolls. 
  Klasse 7   Coated abrasive sheets, discs and rolls being 

component parts of power-operated sanders. 
  Klasse 8   Coated abrasive sheets, discs and rolls being 

component parts of hand-operated sanders. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1298813 
(210) Søknadsnr.: 201606342 
(151) Reg.dato: 2016.01.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.14 

(220) Inndato: 2016.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEACO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Meaco (U.K.) Limited, Meaco House Parklands, 

Railton Road, GB-GU29JX GUILDFORD, SURREY, 
Storbritannia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparatus for drying; dehumidifiers; air dehumidifiers; 

dehumidifiers for household use; industrial 
dehumidifiers; swimming pool dehumidifiers; 
humidifiers; air humidifiers; industrial humidifiers; room 
humidifiers [apparatus]; humidifiers [for household 
purposes]; air purifiers; industrial air purifiers; air 
purifiers [for household purposes]; air filters; filters for 
cleaning air; air filters for industrial use; air filters for 
household use; water filters; filters for dehumidifiers; air 
filters for dehumidifiers; antibacterial filters for 
dehumidifiers; filters for air purifiers; air filters for air 
purifiers; filters for humidifiers; water softening filters for 
humidifiers; charcoal filters for humidifiers; wall 
mounting brackets; wall mounting brackets for 
dehumidifiers; high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of apparatus for 
drying, dehumidifiers, air dehumidifiers, dehumidifiers 
for household use, industrial dehumidifiers, swimming 
pool dehumidifiers, humidifiers, air humidifiers, 
industrial humidifiers, room humidifiers [apparatus], 
humidifiers [for household purposes], air purifiers, 
industrial air purifiers, air purifiers [for household 
purposes], air filters, filters for cleaning air, air filters for 
industrial use, air filters for household use, water filters, 

filters for dehumidifiers, air filters for dehumidifiers, 
antibacterial filters for dehumidifiers, filters for air 
purifiers, air filters for air purifiers, filters for humidifiers, 
water softening filters for humidifiers, charcoal filters for 
humidifiers, wall mounting brackets, wall mounting 
brackets for dehumidifiers, high-efficiency particulate 
arrestance filters for dehumidifiers. 

  Klasse 40   Hire and rental of apparatus for drying, dehumidifiers, 
air dehumidifiers, dehumidifiers for household use, 
industrial dehumidifiers, swimming pool dehumidifiers, 
humidifiers, air humidifiers, industrial humidifiers, room 
humidifiers [apparatus], humidifiers [for household 
purposes], air purifiers, industrial air purifiers, air 
purifiers [for household purposes], air filters, filters for 
cleaning air, air filters for industrial use, air filters for 
household use, water filters, filters for dehumidifiers, air 
filters for dehumidifiers, antibacterial filters for 
dehumidifiers, filters for air purifiers, air filters for air 
purifiers, filters for humidifiers, water softening filters for 
humidifiers, charcoal filters for humidifiers, wall 
mounting brackets, wall mounting brackets for 
dehumidifiers, high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1306601 
(210) Søknadsnr.: 201609547 
(151) Reg.dato: 2016.03.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.03.24 

(220) Inndato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLASSIAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Atlassian Pty Ltd, 341 George Street, Level 6, AU-

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for use on computers and mobile 
devices for task and project issue tracking, task and 
project management, content sharing and 
collaboration, general work management, project 
tracking, document management, business 
management, transmission and receipt of data, images, 
and files, messaging and conversation-based 
contextual sharing of information, organizing and 
providing a platform for collaboration, sharing of 
information and interactive discussions to other users, 
source code repository management, data storage and 
backup, database management, and facilitating the 
exchange of information via the internet featuring 
collaboration tools; computer software for use on 
computers and mobile devices for information 
technology support services, namely, for managing 
help desk services, trouble shooting of computer 
software problems, technical support in the nature of 
trouble shooting of computer software problems, and 
providing information related to technology project 
management services; computer software for use on 
computers and mobile devices for use by software 
development teams to compare, view, analyze, 
visualize, manage, track, discuss, search, review and 
otherwise collaborate on, develop and release 
computer code and user-generated content, plan and 
track software development issues, perform code 
coverage analysis and optimization testing, 
collaborative code review, and continuous integration 
deployment of software; graphical user interface 
software for use on computers and mobile devices for 
use in the field of software design and development; 
computer software for use on computers and mobile 
devices for group messaging, instant messaging, group 
communication, audio conferencing, video 
conferencing, file sharing, image sharing, screen 
sharing, desktop sharing, application sharing, voice 
over internet protocol (VOIP) communications, and 
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sensing the presence of users using the software and 
providing user presence information; computer 
software for use on computers and mobile devices for 
processing images, graphics, audio, video and text; 
downloadable electronic publications, namely, 
manuals, brochures, newsletters, technical data sheets 
and product specification brochures in the fields of 
business information technology, knowledge 
management and collaboration. 

  Klasse 38   Providing online electronic bulletin boards and forums 
for transmission of messages among computer users 
concerning software design and development, business 
knowledge management and collaboration; providing 
access to databases; providing user access to 
computer programs in data networks; provision of 
access to a global computer network; communication 
services, namely, transmitting and receiving voice, 
data, messages, audio, video, images, text and 
between two or multiple users via computer and 
telecommunications networks; instant messaging 
services; audio and video teleconferencing services; 
web messaging; providing access to computer, 
electronic and online databases. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software for issue 
tracking, task and project management, content sharing 
and collaboration, general work management, project 
tracking, document management, business 
management, transmission and receipt of data, images, 
files, messaging and conversation-based contextual 
sharing of information, organizing and providing a 
platform for collaboration, sharing of information and 
interactive discussions to other users, source code 
repository management, data storage, backup, 
database management, and facilitating the exchange of 
information via the internet featuring collaboration tools; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for issue tracking, task and project 
management, content sharing and collaboration, 
general work management, project tracking, document 
management, business management, transmission and 
receipt of data, images, files, messaging and 
conversation-based contextual sharing of information, 
organizing and providing a platform for collaboration, 
sharing of information and interactive discussions to 
other users, source code repository management, data 
storage, backup, database management, and 
facilitating the exchange of information via the internet 
featuring collaboration tools; providing online non-
downloadable software for information technology 
support services, namely, for managing help desk 
services, trouble shooting of computer software 
problems, technical support services, and providing 
information related to technology project management 
services; providing online non-downloadable software 
for use on computers and mobile devices for use by 
software development teams to compare, view, 
analyze, visualize, manage, track, discuss, search, 
review and otherwise collaborate on, develop and 
release computer code and user-generated content, 
plan and track software development issues, perform 
code coverage analysis and optimization testing, 
collaborative code review, and continuous integration 
deployment of software; providing online non-
downloadable graphical user interface software for use 
in the field of software design and development; 
providing online non-downloadable software for group 
messaging, instant messaging, group communication, 
audio conferencing, video conferencing, file sharing, 
image sharing, screen sharing, desktop sharing, 
application sharing, VOIP, and sensing and providing 
user presence information; providing online non-
downloadable software for processing images, 
graphics, audio, video and text; hosting a website in the 
fields of technology and software development, 
business management, task and project management, 
software design and development, database storage 
and backup; providing temporary use of non-
downloadable web applications for collaboration, 
project management, business management, 

document management, and for sharing and 
collaboratively developing software, computer code and 
user-generated content. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1306642 
(210) Søknadsnr.: 201609552 
(151) Reg.dato: 2016.02.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.22 

(220) Inndato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILEFIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Raumedic AG, DE-95213 MÜNCHBERG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Bonding agents and adhesives for use in industry, 
namely for bonding layers of different plastics 
materials. 

  Klasse 10   Medical instruments and apparatus, in particular 
measuring catheters and metering feeders for 
delivering drugs in measured quantities (medical use). 

  Klasse 17   Flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefore, 
including valves, non-metallic; extruded plastics [semi-
finished products]; plastics materials in the form of 
profiles [semi-finished products]; plastics materials in 
the form of mouldings [semi-finished products]; 
elastomer polymers [semi-finished products]. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1306837 
(210) Søknadsnr.: 201609589 
(151) Reg.dato: 2016.06.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.06.07 

(220) Inndato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEXXXACTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Bültel Worldwide Fashion GmbH, Rheiner Strasse 28, 

DE-48499 SALZBERGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Textile material, woven textile material and textiles, 
knitted fabric (as far as contained in this class); towels 
of textile. 

  Klasse 25   Clothing, in particular trousers; headgear; belts 
[clothing]. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1311247 
(210) Søknadsnr.: 201611178 
(151) Reg.dato: 2015.12.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.22 

(220) Inndato: 2016.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYPERFREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 FASHION BOX S.P.A., Via Marcoai, IT-31011 ASOLO 

FRAZIONE CASELLA (TREVISO), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bags; shoulder bags; handbags; clutch bags; purses; 
shopping bags; wheeled shopping bags; travelling sets 
[leatherware]; cosmetic bags sold empty; bags for 
carrying animals; sling bags for carrying infants; jewelry 
bags of textile material [empty]; backpacks for carrying 
babies; school satchels; school backpacks; pocket 
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wallets; coin purses, not of precious metal; key cases; 
card cases [notecases]; credit card cases and holders 
[leatherware]; leather cases; cases of imitation leather; 
leather briefcases; attaché cases; carrying cases for 
documents; briefcases; luggage label holders 
[leatherware]; boxes of leather or leather board; 
luggage; leather suitcases; garment bags for travel; 
suitcases; duffle bags for travel; hip bags; cosmetic 
cases sold empty; overnight suitcases; suitcase 
handles; duffle bags; shoe bags for travel; slings for 
carrying infants; leather and imitations of leather, 
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; 
none of the aforementioned goods being sports bags, 
namely bags for sports, all purpose sports bags, 
haversack, gym bags and sport packs. 

  Klasse 25   Clothing; jeggings; trousers; leggings [trousers]; skirts; 
track suits; brassieres; singlets; corsets [underclothing]; 
petticoats; suspenders; nightgowns; pyjamas; dressing 
gowns; pullovers; bath robes; gloves [clothing]; muffs 
[clothing]; cardigans; jerseys [clothing]; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; blazers; overalls; 
shorts; polo shirts; tops [clothing]; headbands [clothing]; 
sweat bands; waistcoats; vests; pants; panties; 
underpants; tee-shirts; suits; dresses; overcoats; coats; 
parkas; raincoats; pareus; underwear; clothing for 
babies; babies pants [clothing]; belts [clothing]; sashes 
for wear; shoes; boots; ski boots; snowboard boots; 
sandals; slippers; hats; caps [headwear]; headwear; 
short-sleeve shirts; over shirts; tank tops; shirt yokes; 
shirt fronts; dress shirts; sport shirts, exclusively made 
of denim; golf shirts, exclusively made of denim; collars 
[clothing]; detachable collars; bodices [lingerie]; 
pockets for clothing; jackets [clothing]; leggings [leg 
warmers]; jeans; wristbands [clothing]; jumper dresses; 
sports shoes; heelpieces for footwear; leotards; down 
jackets; bow ties; neck warmers; sarongs; ear muffs 
[clothing]; twin sets; heavy jackets; clothing for 
gymnastics, exclusively made of denim; undershirts; 
dungarees; heelpieces for stockings; boxer shorts; 
shawls; evening dresses; cloaks; windcheaters; bibs, 
not of paper; layettes [clothing]; garters; footwear; 
gymnastic shoes; overshoes; sneakers; heels; inner 
soles; tips for footwear; soles for footwear; footwear 
uppers; berets; bandanas [neckerchiefs]; ascots; cap 
peaks; shower caps; bodies [clothing], none of the 
aforementioned goods being swimsuits, beach clothes 
and sportswear, except denim sportswear. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1314854 
(210) Søknadsnr.: 201612209 
(151) Reg.dato: 2016.01.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.18 

(220) Inndato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Genesis Patent AG, c/o HTG Ventures AG, 

Rothusstrasse 21, CH-6331 HÜNENBURG, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Automatic beverage preparation and beverage 
dispensing machines; beverage filling machines; 
computer-operated beverage vending machines, all 
aforementioned goods only for use in aircraft's and 
other mass transportation vehicles. 

  Klasse 9   Data storage devices, data processing equipment 
incorporated in automatic beverage preparation and 
dispending machines; recorded data collected from 
automatic beverage preparation and dispending 

machines; computer software for automatic beverage 
preparation and dispending machines; all the 
aforementioned goods only for use in aircrafts and 
other mass transportation vehicles. 

  Klasse 11   Food and beverage cooking, heating, cooling and 
treatment equipment; refrigerated preparation and 
dispensing machines for beverages for use in aircrafts 
and other mass transportation vehicles. 

  Klasse 20   Trolleys for use in aircrafts and other mass 
transportation vehicles. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; business assistance, 
management and administrative services; business 
analysis, research and information services in relation 
to automatic beverage preparation and dispending 
machines; rental of vending machines for beverage; 
administrative data processing in relation to automatic 
beverage preparation and dispending machines; data 
management services in relation to automatic beverage 
preparation and dispending machines; data processing 
in relation to automatic beverage preparation and 
dispending machines; compilation and systemization of 
information from automatic beverage preparation and 
dispending machines into computer databases for 
others; provision of company data from automatic 
beverage preparation and dispending machines for 
others; all the aforementioned services only for use in 
aircrafts and other mass transportation vehicles. 

  Klasse 37   Installation, repair and maintenance of beverage 
vending machines for use in aircrafts and other mass 
transportation vehicles. 

  Klasse 42   Software development, programming and 
implementation; computer hardware development; 
computerised analysis of data; all the aforementioned 
services only in relation to automatic beverage 
preparation and dispending machines for use in 
aircrafts and other mass transportation vehicles. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1320839 
(210) Søknadsnr.: 201614157 
(151) Reg.dato: 2016.04.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.15 

(220) Inndato: 2016.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISE UP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Skins International Trading AG, Sennweidstrasse 43, 

CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Compression garments; support garments for medical 
use; therapeutic garments for people; clothing 
especially made for medical use; elastic stockings for 
medical purposes; elasticised socks for medical 
purposes; articles of clothing for support purposes; 
articles of clothing for surgical purposes; protective 
clothing for medical purposes; protective clothing for 
surgical purposes; compression stockings; medical 
compression stockings; elastic stockings for surgical 
purposes; stockings for therapeutic purposes; surgical 
stockings (for medical use); sporting articles (supports) 
for protective purposes; sports supports; support 
articles for medical purposes; support articles for 
surgical purposes; supports for medical use; supports 
for surgical use; surgical supports; therapeutic support 
devices; supports for athletic purposes (other than 
sports articles); therapeutic hosiery. 

  Klasse 18   Athletics bags; bags for sports; bags for use in sports 
for carrying sports clothing; bags made of imitation 
leather; bags made of leather; beach bags; cricket bags 
(other than adapted); duffle bags; gym bags; shoulder 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2017.09.04 - nr 36/17

142 
 

bags; travelling bags; backpacks; knapsacks; luggage; 
purses; credit card cases (wallets); leather wallets; 
pocket wallets; wallets for attachment to belts; key 
cases; satchels; umbrellas. 

  Klasse 25   Apparel (clothing, footwear, headgear); athletic 
clothing; clothing; clothing for sports; clothing for 
swimming; golf clothing (other than gloves); headbands 
(clothing); jackets (clothing); ladies' clothing; men's 
clothing; pants (clothing); ski clothing (other than for 
protection against injury); smart clothing (clothing which 
incorporates digital components); sports clothing (other 
than golf gloves); tennis clothing; thermal clothing (not 
specifically adapted for protection against accident or 
injury); waterproof clothing; women's clothing; athletics 
footwear; footwear; footwear for sport; sports footwear; 
headgear for wear; sports headgear (other than 
helmets); underwear; overcoats; leisure wear; sports 
jackets; jumpers (pullovers); jumpers (sweaters); sports 
jumpers; sports jerseys; athletics vests; vests; shirts; 
sports shirts; t-shirts; bike pants; long pants; pantsuits; 
ski pants; sweat pants; track pants; trousers; athletics 
shorts; gym shorts; shorts; swimming shorts; pyjamas; 
dressing gowns; bath robes; swimwear; wetsuits for 
surface watersports; wetsuits for surfing; half length 
tights; tights; socks; sports socks; body stockings; 
stockings; support stockings, other than for surgical 
use; sweat-absorbent stockings; bandanas 
(neckerchiefs); baseball shirts; tracksuits. 

  Klasse 35   Retail, wholesale and sales promotion of compression 
garments, support garments for medical use, 
therapeutic garments for people, clothing especially 
made for medical use, elastic stockings for medical 
purposes, elasticised socks for medical purposes, 
articles of clothing for support purposes, articles of 
clothing for surgical purposes, protective clothing for 
medical purposes, protective clothing for surgical 
purposes, compression stockings; medical 
compression stockings, elastic stockings for surgical 
purposes, stockings for therapeutic purposes, surgical 
stockings (for medical use), sporting articles (supports) 
for protective purposes, sports supports, support 
articles for medical purposes, support articles for 
surgical purposes, supports for medical use, supports 
for surgical use, surgical supports, therapeutic support 
devices, supports for athletic purposes (other than 
sports articles), therapeutic hosiery, athletics bags, 
bags for sports, bags for use in sports for carrying 
sports clothing, bags made of imitation leather, bags 
made of leather, beach bags, cricket bags (other than 
adapted), duffle bags, gym bags, shoulder bags, 
travelling bags, backpacks, knapsacks, luggage, 
purses, credit card cases (wallets), leather wallets, 
pocket wallets, wallets for attachment to belts, key 
cases, satchels, umbrellas, apparel (clothing, footwear, 
headgear), athletic clothing, clothing, clothing for 
sports, clothing for swimming, golf clothing (other than 
gloves), headbands (clothing), jackets (clothing), ladies' 
clothing, men's clothing, pants (clothing), ski clothing 
(other than for protection against injury), smart clothing 
(clothing which incorporates digital components), sports 
clothing (other than golf gloves), tennis clothing, 
thermal clothing (not specifically adapted for protection 
against accident or injury), waterproof clothing, 
women's clothing, athletics footwear, footwear, 
footwear for sport, sports footwear, headgear for wear, 
sports headgear (other than helmets), underwear, 
overcoats, leisure wear, sports jackets, jumpers 
(pullovers), jumpers (sweaters), sports jumpers, sports 
jerseys, athletics vests, vests, shirts, sports shirts, t-
shirts, bike pants, long pants, pantsuits, ski pants, 
sweat pants, track pants, trousers, athletics shorts, gym 
shorts, shorts, swimming shorts, pyjamas, dressing 
gowns, bath robes, swimwear, wetsuits for surface 
watersports, wetsuits for surfing, half length tights, 
tights, socks, sports socks, body stockings, stockings, 
support stockings, other than for surgical use, sweat-
absorbent stockings, bandanas (neckerchiefs), 
baseball shirts and tracksuits; Retail of compression 
garments, support garments for medical use, 

therapeutic garments for people, clothing especially 
made for medical use, elastic stockings for medical 
purposes, elasticised socks for medical purposes, 
articles of clothing for support purposes, articles of 
clothing for surgical purposes, protective clothing for 
medical purposes, protective clothing for surgical 
purposes, compression stockings; medical 
compression stockings, elastic stockings for surgical 
purposes, stockings for therapeutic purposes, surgical 
stockings (for medical use), sporting articles (supports) 
for protective purposes, sports supports, support 
articles for medical purposes, support articles for 
surgical purposes, supports for medical use, supports 
for surgical use, surgical supports, therapeutic support 
devices, supports for athletic purposes (other than 
sports articles), therapeutic hosiery, athletics bags, 
bags for sports, bags for use in sports for carrying 
sports clothing, bags made of imitation leather, bags 
made of leather, beach bags, cricket bags (other than 
adapted), duffle bags, gym bags, shoulder bags, 
travelling bags, backpacks, knapsacks, luggage, 
purses, credit card cases (wallets), leather wallets, 
Pocket wallets, wallets for attachment to belts, key 
cases, satchels, umbrellas, Apparel (clothing, footwear, 
headgear), athletic clothing, clothing, clothing for 
sports, clothing for swimming, golf clothing (other than 
gloves), headbands (clothing), jackets (clothing), ladies' 
clothing, men's clothing, pants (clothing), ski clothing 
(other than for protection against injury), smart clothing 
(clothing which incorporates digital components), sports 
clothing (other than golf gloves), tennis clothing, 
thermal clothing (not specifically adapted for protection 
against accident or injury), waterproof clothing, 
women's clothing, athletics footwear, footwear, 
footwear for sport, sports footwear, headgear for wear, 
sports headgear (other than helmets), underwear, 
overcoats, leisure wear, sports jackets, jumpers 
(pullovers), jumpers (sweaters), sports jumpers, sports 
jerseys, athletics vests, vests, shirts, sports shirts, t-
shirts, bike pants, long pants, pantsuits, ski pants, 
sweat pants, track pants, trousers, athletics shorts, gym 
shorts, shorts, swimming shorts, pyjamas, dressing 
gowns, bath robes, swimwear, wetsuits for surface 
watersports, wetsuits for surfing, half length tights, 
tights, socks, sports socks, body stockings, stockings, 
support stockings, other than for surgical use, 
sweatabsorbent stockings, bandanas (neckerchiefs), 
baseball shirts and tracksuits; Online retail of 
compression garments, support garments for medical 
use, therapeutic garments for people, clothing 
especially made for medical use, elastic stockings for 
medical purposes, elasticised socks for medical 
purposes, articles of clothing for support purposes, 
articles of clothing for surgical purposes, protective 
clothing for medical purposes, protective clothing for 
surgical purposes, compression stockings; medical 
compression stockings, elastic stockings for surgical 
purposes, stockings for therapeutic purposes, surgical 
stockings (for medical use), sporting articles (supports) 
for protective purposes, sports supports, support 
articles for medical purposes, support articles for 
surgical purposes, supports for medical use, supports 
for surgical use, surgical supports, therapeutic support 
devices, supports for athletic purposes (other than 
sports articles), therapeutic hosiery, athletics bags, 
bags for sports, bags for use in sports for carrying 
sports clothing, bags made of imitation leather, bags 
made of leather, beach bags, cricket bags (other than 
adapted), duffle bags, gym bags, shoulder bags, 
travelling bags, backpacks, knapsacks, luggage, 
purses, credit card cases (wallets), leather wallets, 
pocket wallets, wallets for attachment to belts, key 
cases, satchels, umbrellas, apparel (clothing, footwear, 
headgear), athletic clothing, clothing, clothing for 
sports, clothing for swimming, golf clothing (other than 
gloves), headbands (clothing), jackets (clothing), ladies' 
clothing, men's clothing, pants (clothing), ski clothing 
(other than for protection against injury), smart clothing 
(clothing which incorporates digital components), sports 
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clothing (other than golf gloves), tennis clothing, 
thermal clothing (not specifically adapted for protection 
against accident or injury), waterproof clothing, 
women's clothing, athletics footwear, footwear, 
footwear for sport, sports footwear, headgear for wear, 
sports headgear (other than helmets), underwear, 
overcoats, leisure wear, sports jackets, jumpers 
(pullovers), jumpers (sweaters), sports jumpers, sports 
jerseys, athletics vests, vests, shirts, sports shirts, t-
shirts, bike pants, long pants, pantsuits, ski pants, 
sweat pants, track pants, trousers, athletics shorts, gym 
shorts, shorts, swimming shorts, pyjamas, dressing 
gowns, bath robes, swimwear, wetsuits for surface 
watersports, wetsuits for surfing, half length tights, 
tights, socks, sports socks, body stockings, stockings, 
support stockings, other than for surgical use, sweat-
absorbent stockings, bandanas (neckerchiefs), 
baseball shirts and tracksuits; distribution of goods (not 
being transport services) (agent, wholesale, 
representative services, by any means); providing 
information, including online, about business 
management and administration and office functions; 
organising of business competitions; organising of 
trade competitions. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1321989 
(210) Søknadsnr.: 201614491 
(151) Reg.dato: 2016.02.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.02 

(220) Inndato: 2016.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISU.STORE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, DE-73430 

AALEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software; databases (electronic); multimedia content; 
information technology and audiovisual equipment; 
optical devices, enhancers and correctors; parts and 
fittings of all the aforesaid goods, included in this class; 
all above-mentioned goods not for or in connection with 
software and IT solutions for data management, data 
archiving and visualization in the field of destruction-
free testing or in the field of healthcare. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
commercial trading and consumer information services, 
namely auctioneering services, rental of vending 
machines, advertising services for promoting the 
brokerage of stocks and other securities, provision of 
business and commercial contact information via the 
internet, media buying services, commercial evaluation 
services, organizing of business competitions, 
distributorship services, import and export services, 
negotiation of contracts relating to the purchase and 
sale of goods, ordering services, price comparing 
services, procurement services for others, newspaper 
subscription services for third parties, retail and 
wholesale services in relation to opticians' goods; 
business assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and information 
services; rental, hire and leasing in connection with the 
aforesaid, included in this class; advice, consultancy 
and information for the aforesaid, included in this class.

  Klasse 42   Information technology IT consultancy services, 
namely software development, programming and 
implementation, computer hardware development, 
hosting services, and software as a service and rental 
of software, rental of computer hardware and facilities, 
IT consultancy, advisory and information services, IT 
security services in the nature of protection and 
recovery of computer data, data duplication and 
conversion services, data coding services, computer 
analysis and diagnostics, research, development and 

implementation of computers and systems, computer 
project management services, data mining, digital 
watermarking, advisory and consultancy services 
relating to computer hardware and software, 
technological services relating to computers, computer 
network services, updating and rental of software for 
data processing, data migration services, updating 
websites for others, monitoring of computer systems by 
remote access; services in the field of science and 
technology and related research and development 
services; testing, authentication and quality control; 
design services; rental, hire and leasing in connection 
with the aforesaid, included in this class; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, included 
in this class; all above-mentioned services not for or in 
connection with software and IT solutions for data 
management, data archiving and visualization in the 
field of destruction-free testing or in the field of 
healthcare. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1322311 
(210) Søknadsnr.: 201614549 
(151) Reg.dato: 2016.05.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.05.17 

(220) Inndato: 2016.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 WIX.COM LTD., 40 Hanamal St., Yoel Building, 5th 

Floor, IL-TEL AVIV, Israel 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software media platform enabling e-
commerce, maximization of media presentation and for 
saving media storage; computer software platform 
enabling users to create, author, distribute, download, 
transmit, receive, play, edit, purchase, sell, extract, 
encode, decode, transcode, convert, display, store, and 
organize text, data, graphics, images, audio, video, and 
other multimedia content; computer application 
software for sharing, publishing, uploading, displaying, 
viewing and transmitting digital content, namely, 
photos, videos, blog posts, and articles, to wireless 
devices and communications networks; software and 
software applications to enable transmission, access, 
organization, and management of text messaging, 
instant messaging, online blog journals, text, weblinks, 
and images via the Internet and other communications 
networks; downloadable software in the nature of a 
mobile application for social networking; downloadable 
software in the nature of a mobile application for real-
lime delivery of data, messages, location, photographs, 
links, text and other data related thereto; downloadable 
software to facilitate online advertising; software for 
making reservations for restaurants. 

  Klasse 35   E-commerce services namely, providing information 
about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes, marketing and 
promotional services related to a wide variety of 
industries for the purpose of facilitating partnerships 
between affiliates and merchants in connection with 
marketing campaigns and e-commerce transactions for 
business purposes, consultation regarding creating e-
commerce storefronts and in the field of e-commerce 
website design and advice on conducting of business 
on computer e-commerce software platforms; operating 
on-line marketplaces for sellers and buyers of goods 
and/or services; providing consumer information in the 
form of comments, ratings, reviews, referrals, 
recommendations, videos, photos, images, notes and 
blog entries discussing prices, compilations, rankings, 
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ratings, reviews, referrals, contact information, 
recommendations, deals, special offers, discounts and 
coupons in relation to food, dining and drinking 
establishments, businesses, venues of all kinds, travel 
and holiday destinations, music events and 
performances, theatre and sporting events and cultural 
events, via global computer and communications 
networks and mobile applications; providing a web site 
featuring product ratings of the consumer goods of 
others in the field of food, beverages, restaurants, 
travel, hotels, resorts; call center services; appointment 
scheduling services. 

  Klasse 36   Financial services, namely, payment services and 
solutions; payment processing; mobile payments; credit 
services, all the foregoing excluding calculating market 
volatility and providing information regarding the trading 
of financial instruments through electronic and print 
media. 

  Klasse 38   Broadcasting services; mobile communication 
services, namely, mobile radio, telephonic, television, 
print, Internet, and multi-platform and multimedia 
communications; providing online and 
telecommunication facilities for real-time interaction 
with other users of computers, mobile and handheld 
computers, and wired and wireless communication 
devices concerning topics of general interest; 
transmission of interactive entertainment software; 
transmission of information via the Internet, television, 
and mobile phones; broadcasting by television, radio 
and satellite; broadcasting and transmission of Internet 
programmes; message sending services via a website; 
electronic communication services, namely 
communication services by electronic computer 
terminals; electronic mail and messaging services. 

  Klasse 39   Travel services, making reservations for 
transportation, travel and touring services; provision of 
travel information; providing consultation related to 
making reservations for transportation, and travel and 
tour ticket reservation. 

  Klasse 42   E-support services in the nature of computer software 
support services; computer software [technical]| 
support services; software troubleshooting services; 
providing non- downloadable computer application 
software enabling management of online waitlists in 
restaurants, reservations and customer loyalty 
programs; non- downloadable blog postings, and digital 
publications; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for hosting an interactive 
websites that allow users to build an interactive 
marketplace. 

  Klasse 43   Making accommodation reservations and bookings for 
others; providing personalized information about hotels 
and temporary accommodations for travel; providing 
on-line reviews of hotels; consultation services related 
to making hotel reservations for others; making 
reservations and bookings for others for meals and for 
hotel, resort and restaurant services; on-line provision 
of information relating to restaurants and hotels. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1333330 
(210) Søknadsnr.: 201702514 
(151) Reg.dato: 2016.10.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.14 

(220) Inndato: 2017.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

Shutterstock Editor 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, US-

NY10118 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Providing a website featuring on-line non-
downloadable software tools for image editing; 
providing on-line non-downloadable software for 

creating, viewing, sorting, organizing, manipulating, 
managing, rendering, indexing, storing, transferring, 
sharing and exchanging digital images, photographs, 
multimedia, stock photographs, archival photographs, 
art reproductions, animation, graphic designs, clip art, 
news images, vectors, illustrations and visual content. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1334799 
(210) Søknadsnr.: 201703099 
(151) Reg.dato: 2016.08.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.08.05 

(220) Inndato: 2017.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Education and training in the field of medicine, lifestyle 

and health care, exclusively in the context of treatment 
of pulmonary hypertension. 

  Klasse 44   Medical services and information for assisting patients 
in the context of treatment of pulmonary hypertension. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1336052 
(210) Søknadsnr.: 201703484 
(151) Reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.09 

(220) Inndato: 2017.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEEPCAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Fugro NV, Veurse Achterweg 10, NL-2264SG 

LEIDSCHENDAM, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software calculating the mooring lines of vessels in a 
determined location, including offshore locations. 

  Klasse 39   Navigation services with regard the mooring of 
vessels in ports and landings; rental of computer 
software, used to assist in the movement and 
positioning of vessels; providing navigational 
information for use in positioning of vessels, also 
provided from remote locations; tracking and tracing 
services, namely navigation services, providing a 
website and website links to geographic information, 
map images and trip routing; all the aforementioned 
related to the mooring of vessels in ports and landings, 
including offshore locations. 
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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.: 138522 
(151) Reg.dato.: 1989.09.14 
(151) Int. reg. dato: 1989.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2019.09.14 
(210) Søknadsnr: 19883351 
(220) Inndato: 1988.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Alligator Records & Artist Management INC, Chicago, 

IL, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9    Grammofonplater; kompaktdisker (audio-video); 
lydkassetter; forhåndsinnspilte grammofonplater, 
lydbånd, videobånd, kompaktdisker og DVD-plater 
inneholdende musikk, musikkfremføringer og annet 
musikkrelatert innhold; digitale musikkfiler. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner innen området musikk; plakater; 
fotografier (trykte); innpakningsmateriale av papir eller 
plast. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241703 
(151) Reg.dato.: 2007.10.26 
(151) Int. reg. dato: 2007.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2017.10.26 
(210) Søknadsnr: 200614798 
(220) Inndato: 2006.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADAM & EVA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Adam og Eva Gruppen AS, Torggaten 5A, 0101 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 3   Hårpleiemidler; hårpleiemidler for frisører; 
barberingspreparater og -midler; kosmetiske produkter 
for hudpleie; eteriske oljer; parfymer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker; tidsskrifter; 
magasiner; bøker; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 21   Hårpleieredskaper; hårpleieredskaper for frisører; 
barberkoster; kosmetikkredskaper. 

  Klasse 26   Hårerstatningsprodukter; kunstige barter; kunstig 
skjegg; hårbøyler; hårbånd; hårfargingsluer; hårfletter; 
nåler for hårkrølling, papir/folie for hårkrølling og 
bleking; håmett; håmåler; hårpynt; hårspenner.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen 
frisørfaget;organisering og ledelse av konferanser og 
seminarer; underholdningsvirksomhet; produksjon av 
fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og 
fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser 
og kulturelle arrangement.  

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

  Klasse 44   Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241803 
(151) Reg.dato.: 2007.10.30 
(151) Int. reg. dato: 2007.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2017.10.30 
(210) Søknadsnr: 200614799 
(220) Inndato: 2006.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADAM OG EVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Adam og Eva Gruppen AS, Torggaten 5A, 0101 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 3   Hårpleiemidler; hårpleiemidler for frisører; 
barberingspreparater og -midler; kosmetiske produkter 
for hudpleie; eteriske oljer; parfymer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker; tidsskrifter; 
magasiner; bøker; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).  

  Klasse 21   Hårpleieredskaper; hårpleieredskaper for frisører; 
barberkoster; kosmetikkredskaper. 

  Klasse 26   Hårerstatningsprodukter; kunstige barter; kunstig 
skjegg; hårbøyler; hårbånd; hårfargingsluer; hårfletter; 
nåler for hårkrølling, papir/folie for hårkrølling og 
bleking; håmett; håmåler; hårpynt; hårspenner.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen 
frisørfaget;organisering og ledelse av konferanser og 
seminarer; underholdningsvirksomhet; produksjon av 
fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og 
fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser 
og kulturelle arrangement.  

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

  Klasse 44   Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.
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(111) Reg.nr.: 292454 
(151) Reg.dato.: 2017.05.18 
(151) Int. reg. dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.16 
(210) Søknadsnr: 201615147 
(220) Inndato: 2016.12.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 OBELIX MOBILE AS, Postboks 2658, Kjørbekk, 3702 

SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Mobiltelefontilbehør Datamaskintilbehør 
Nettbrettilbehør Hodetelefoner Øretelefoner Høyttalere

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell; klebemidler for papirvarer 
eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastmaterialer for pakking; trykktyper, 
klisjeer. 

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

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. 
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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.: 201700835 
(730) Søker: 
 INGREDIENorway AS, Rødsgrenda 30, 1389 

HEGGEDAL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201700835 
(730) Søker: 
 INGREDIENorway AS, Rødsgrenda 30, 1389 

HEGGEDAL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201703054 
(730) Søker: 
 Can't Live Without It, LLC, 28 West 23rd Street, Floor 5, 

US-NY10010 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201708201 
(730) Søker: 
 KAHOOT AS, Tordenskioldsgate 2, 5 etg., 0160 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201709443 
(730) Søker: 
 INGREDIENorway AS, Rødsgrenda 30, 1389 

HEGGEDAL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201711172 
(730) Søker: 
 Monsiuer Scabal, Christian Michelsens gate 2b, 5014 

BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 103621 
(210) Søknadsnr.: 19773264 
(730) Innehaver: 
 Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, US-CA90245 EL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109523 
(210) Søknadsnr.: 19802710 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 130436 
(210) Søknadsnr.: 19850875 
(730) Innehaver: 
 APLIX, ZA Les Relandières, RD 723, FR-44850 LE 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156378 
(210) Søknadsnr.: 19913127 
(730) Innehaver: 
 Leonian Singapore Pte Ltd, 4 Chang Charn Road, SG-

159633 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 165142 
(210) Søknadsnr.: 19933717 
(730) Innehaver: 
 Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, US-CA90245 EL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
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(111) Reg.nr.: 169107 
(210) Søknadsnr.: 19943930 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174397 
(210) Søknadsnr.: 19936334 
(730) Innehaver: 
 DKV EURO SERVICE GmbH & Co KG, Balcke-Dürr-Allee 

3, DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179140 
(210) Søknadsnr.: 19947083 
(730) Innehaver: 
 DKV EURO SERVICE GmbH & Co KG, Balcke-Dürr-Allee 

3, DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180490 
(210) Søknadsnr.: 19950788 
(730) Innehaver: 
 Zerowatt Hoover SpA, Via Privata Eden Fumagalli S.N.C., 

IT-20861 BRUGHERIO (MONZA E BRIANZA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183027 
(210) Søknadsnr.: 19952641 
(730) Innehaver: 
 DKV EURO SERVICE GmbH & Co KG, Balcke-Dürr-Allee 

3, DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183213 
(210) Søknadsnr.: 19958068 
(730) Innehaver: 
 Norsk Dyremat, Industrigata 50, 2619 LILLEHAMMER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184479 
(210) Søknadsnr.: 19967976 
(730) Innehaver: 
 GRUPO MARCADE, S.A. DE C.V., Boulevard Carlos 

Salinas de Gortari Km 7.5 Colonia Valle del Mezquital, 
MX-66632 APODACA, NUEVO LEÓN, C.P., Mexico 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184704 
(210) Søknadsnr.: 19965265 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184849 
(210) Søknadsnr.: 19963703 
(730) Innehaver: 
 Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, US-IN 

46581-0587 WARSAW, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184873 
(210) Søknadsnr.: 19964997 
(730) Innehaver: 
 LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, NL-7321AN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1908326 
(210) Søknadsnr.: 19080326 
(730) Innehaver: 
 Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 205774 
(210) Søknadsnr.: 200003155 
(730) Innehaver: 
 Lütken & Co. AS, Lillehagveien 48, 1365 

BLOMMENHOLM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Lütken & Co. AS, Lillehagveien 48, 1365 

BLOMMENHOLM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
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(111) Reg.nr.: 209231 
(210) Søknadsnr.: 19970696 
(730) Innehaver: 
 Jambo Tours Scandinavia Aktiebolag, Glödlampsgränd 1, 

SE-12031 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209908 
(210) Søknadsnr.: 200009402 
(730) Innehaver: 
 NETNORDIC BEDRIFTSKOMMUNIKASJON AS, 

Postboks 118, 1325 LYSAKER, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212636 
(210) Søknadsnr.: 200015737 
(730) Innehaver: 
 Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, US-CA90245 EL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231822 
(210) Søknadsnr.: 200506237 
(730) Innehaver: 
 Ttapdrive AS, Fuglevik Terrasse 18, 4637 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 232058 
(210) Søknadsnr.: 200506831 
(730) Innehaver: 
 Australian Gold, LLC, 8001 Woodland Drive, US-IN46278 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235854 
(210) Søknadsnr.: 200603477 
(730) Innehaver: 
 Robotic Drilling Systems AS, Kvålkroken 30, 4323 

SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236760 
(210) Søknadsnr.: 200607943 
(730) Innehaver: 
 Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 North, 10th 

Floor, US-NJ07070 RUTHERFORD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237954 
(210) Søknadsnr.: 200603461 
(730) Innehaver: 
 Robotic Drilling Systems AS, Kvålkroken 30, 4323 

SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238309 
(210) Søknadsnr.: 200610404 
(730) Innehaver: 
 A Bygg AS, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241329 
(210) Søknadsnr.: 200702148 
(730) Innehaver: 
 Ttapdrive AS, Fuglevik Terrasse 18, 4637 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241369 
(210) Søknadsnr.: 200702445 
(730) Innehaver: 
 Ttapdrive AS, Fuglevik Terrasse 18, 4637 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
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(111) Reg.nr.: 241704 
(210) Søknadsnr.: 200706197 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande-

Armée, FR-75116 PARIS, Frankrike 
Fiat Group Automobiles SpA, Corso Giovanni Agnelli, 
200, IT-10135 TORINO, Italia 
Tofas Türk Otomobil Fabrikasy AS, Buyukdere Caddesi n. 
145, Zincirlikuyu, TR-80300 ISTANBUL, Tyrkia 
Automobiles Citroën (SA), 6 Rue Fructidor, FR-75017 
PARIS, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241822 
(210) Søknadsnr.: 200706302 
(730) Innehaver: 
 Beverage Marketing USA Inc (a New York Corporation 

USA), 60 Crossways Park Drive West, US-NY11797 
WOODBURY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242884 
(210) Søknadsnr.: 200707845 
(730) Innehaver: 
 NLOGIC AS, Postboks 208 SKØYEN, 0213 OSLO, Norge
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244882 
(210) Søknadsnr.: 200800384 
(730) Innehaver: 
 Personal Utvelgelse Tønsberg AS, Storgaten  26, 3126 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246512 
(210) Søknadsnr.: 200803264 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255273 
(210) Søknadsnr.: 200911947 
(730) Innehaver: 
 Virtu Knight Capital Group LLC, 300 Vesey Street, US-

NY10282 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255274 
(210) Søknadsnr.: 200911948 
(730) Innehaver: 
 Virtu Knight Capital Group LLC, 300 Vesey Street, US-

NY10282 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257536 
(210) Søknadsnr.: 201006392 
(730) Innehaver: 
 Flekkefjord Holding AS, Vigeveien 15A, 4633 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258003 
(210) Søknadsnr.: 201006903 
(730) Innehaver: 
 Efes Holland Technical Management Consulting B.V., 

Strawinskylaan 12298, NL-1077XX AMSTERDAM, 
Nederland 

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

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259819 
(210) Søknadsnr.: 201012624 
(730) Innehaver: 
 Dressmann AS, Postboks 124, 1376 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259845 
(210) Søknadsnr.: 201009056 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
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(111) Reg.nr.: 260229 
(210) Søknadsnr.: 201100490 
(730) Innehaver: 
 SN Power AS, Postboks 200 Lilleaker, 0283 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261522 
(210) Søknadsnr.: 201103754 
(730) Innehaver: 
 Robotic Drilling Systems AS, Kvålkroken 30, 4323 

SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262290 
(210) Søknadsnr.: 201103202 
(730) Innehaver: 
 DriveNow GmbH & Co. KG, Seidlstr. 26, DE-80335 

MÜNCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263617 
(210) Søknadsnr.: 201110807 
(730) Innehaver: 
 Jambo Tours Scandinavia Aktiebolag, Glödlampsgränd 1, 

SE-12031 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263619 
(210) Søknadsnr.: 201110808 
(730) Innehaver: 
 Jambo Tours Scandinavia Aktiebolag, Glödlampsgränd 1, 

SE-12031 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268226 
(210) Søknadsnr.: 201209224 
(730) Innehaver: 
 House of Yarn AS, Industriveien 1, 4344 BRYNE, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270028 
(210) Søknadsnr.: 201214161 
(730) Innehaver: 
 Bergen Ventilasjon AS, Kirsten Flagstadv. 42 D, 5146 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272693 
(210) Søknadsnr.: 201306949 
(730) Innehaver: 
 MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., Calle Guillermo 

González Camarena No. 800, Pisco 4, Colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P: 01210 CIUDAD DE 
MÉXICO, Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272702 
(210) Søknadsnr.: 201306314 
(730) Innehaver: 
 Adelén AS, Herman Smiths gate 13, 3181 HORTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282662 
(210) Søknadsnr.: 201503862 
(730) Innehaver: 
 Kevin Romar Bordi, Nybrottsveien 70, 9910 

BJØRNEVATN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292642 
(210) Søknadsnr.: 201615758 
(730) Innehaver: 
 A Bygg AS, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 36492 
(210) Søknadsnr.: 43121 
(730) Innehaver: 
 Geduma SA, 1, rue Jean Piret, LU-2350 LUXEMBOURG, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
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(111) Reg.nr.: 42079 
(210) Søknadsnr.: 52053 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 42591 
(210) Søknadsnr.: 51679 
(730) Innehaver: 
 Hohner Musikinstrumente GmbH, Andreas-Koch-Str. 9, 

DE-78647 TROSSINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 51609 
(210) Søknadsnr.: 63742 
(730) Innehaver: 
 INEOS Styrolution Europe GmbH, Mainzer Landstr. 50, 

DE-60325 FRANKFURT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 54970 
(210) Søknadsnr.: 68060 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69228 
(210) Søknadsnr.: 87737 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 79820 
(210) Søknadsnr.: 100794 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 81708 
(210) Søknadsnr.: 104373 
(730) Innehaver: 
 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 

US-OH44333 FAIRLAWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99711 
(210) Søknadsnr.: 19762821 
(730) Innehaver: 
 Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, DK-2730 HERLEV, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99924 
(210) Søknadsnr.: 19761744 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201414844 
(730) Søker: 
 2XU Pty Ltd, 243 Burwood Road, AU-Vic3122 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201414845 
(730) Søker: 
 2XU Pty Ltd, 243 Burwood Road, AU-Vic3122 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201514313 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201601520 
(730) Søker: 
 2xu Pty Ltd, an Australian company, 243 Burwood Road, 

AU-Vic3122 HAWTHORN, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201601521 
(730) Søker: 
 2xu Pty Ltd, an Australian company, 243 Burwood Road, 

AU-Vic3122 HAWTHORN, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201701359 
(730) Søker: 
 Altera Corporation, 101 Innovation Drive, US-CA95134 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201702322 
(730) Søker: 
 Kolberg Caspary Lautom AS, Avd. Horten, Tverrmyra 7 B, 

3185 SKOPPUM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201705780 
(730) Søker: 
 Tag Vision ApS, Tranevang 2, DK-3450 ALLERØD, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA Advokatfirma, Østergade 16, DK-1100 

KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1133258 
(210) Søknadsnr.: 201211766 
(730) Innehaver: 
 Loma Vista Medical Inc, 863A Mitten Road, Suite 100A, 

US-CA94010 BURLINGAME, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1216956 
(210) Søknadsnr.: 201410891 
(730) Innehaver: 
 Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21, FI-

15561 NASTOLA, Finland 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130460 
(210) Søknadsnr.: 19861647 
(730) Innehaver: 
 The Absolut Company AB, SE-11797 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
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(111) Reg.nr.: 156378 
(210) Søknadsnr.: 19913127 
(730) Innehaver: 
 Leonian Singapore Pte Ltd, 4 Chang Charn Road, SG-

159633 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 184479 
(210) Søknadsnr.: 19967976 
(730) Innehaver: 
 GRUPO MARCADE, S.A. DE C.V., Boulevard Carlos 

Salinas de Gortari Km 7.5 Colonia Valle del Mezquital, 
MX-66632 APODACA, NUEVO LEÓN, C.P., Mexico 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 184873 
(210) Søknadsnr.: 19964997 
(730) Innehaver: 
 LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, NL-7321AN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 185467 
(210) Søknadsnr.: 19960254 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-

6824BM ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1908326 
(210) Søknadsnr.: 19080326 
(730) Innehaver: 
 Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.28 
  

 
 

(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: 
 2017.08.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 205774 
(210) Søknadsnr.: 200003155 
(730) Innehaver: 
 Lütken & Co. AS, Lillehagveien 48, 1365 

BLOMMENHOLM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Lütken & Co. AS, Lillehagveien 48, 1365 

BLOMMENHOLM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 232159 
(210) Søknadsnr.: 200506024 
(730) Innehaver: 
 Sunnfjord Drift AS, Boks 1003, 6901 FLORØ, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236760 
(210) Søknadsnr.: 200607943 
(730) Innehaver: 
 Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 North, 10th 

Floor, US-NJ07070 RUTHERFORD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240301 
(210) Søknadsnr.: 200700979 
(730) Innehaver: 
 iHUS Eiendomsmegling AS, Postboks 1087 Sentrum, 

0301 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240387 
(210) Søknadsnr.: 200701455 
(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240545 
(210) Søknadsnr.: 200308826 
(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
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(111) Reg.nr.: 242829 
(210) Søknadsnr.: 200710253 
(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard Finland OY, Fabianinkatu 8, FI-00130 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242830 
(210) Søknadsnr.: 200710254 
(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard Finland OY, Fabianinkatu 8, FI-00130 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243304 
(210) Søknadsnr.: 200700978 
(730) Innehaver: 
 iHUS Eiendomsmegling AS, Postboks 1087 Sentrum, 

0301 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243417 
(210) Søknadsnr.: 200711981 
(730) Innehaver: 
 Canon KK, 30-2, Shimomaruko, 3-chome,  Ohta-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243638 
(210) Søknadsnr.: 200711985 
(730) Innehaver: 
 Canon KK, 30-2, Shimomaruko, 3-chome,  Ohta-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243833 
(210) Søknadsnr.: 200711986 
(730) Innehaver: 
 Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, JP-

146-8501 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243930 
(210) Søknadsnr.: 200713803 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245483 
(210) Søknadsnr.: 200605636 
(730) Innehaver: 
 LiveArena TV AB, Box 38045, SE-10064 STOCKHOLM, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245485 
(210) Søknadsnr.: 200605637 
(730) Innehaver: 
 LiveArena TV AB, Box 38045, SE-10064 STOCKHOLM, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246666 
(210) Søknadsnr.: 200605635 
(730) Innehaver: 
 LiveArena TV AB, Box 38045, SE-10064 STOCKHOLM, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247349 
(210) Søknadsnr.: 200805588 
(730) Innehaver: 
 Beitostølen Resort AS, 2953 BEITOSTØLEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249191 
(210) Søknadsnr.: 200805590 
(730) Innehaver: 
 Beitostølen Resort AS, 2953 BEITOSTØLEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
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(111) Reg.nr.: 256535 
(210) Søknadsnr.: 200901979 
(730) Innehaver: 
 Rochester Medical Corp, One Rochester Medical Drive, 

US-MN55976 STEWARTVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258003 
(210) Søknadsnr.: 201006903 
(730) Innehaver: 
 Efes Holland Technical Management Consulting B.V., 

Strawinskylaan 12298, NL-1077XX AMSTERDAM, 
Nederland 

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

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259819 
(210) Søknadsnr.: 201012624 
(730) Innehaver: 
 Dressmann AS, Postboks 124, 1376 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259845 
(210) Søknadsnr.: 201009056 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 260229 
(210) Søknadsnr.: 201100490 
(730) Innehaver: 
 SN Power AS, Postboks 200 Lilleaker, 0283 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261835 
(210) Søknadsnr.: 200606211 
(730) Innehaver: 
 LiveArena TV AB, Box 38045, SE-10064 STOCKHOLM, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.18 
  

 
 

(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: 
 2017.08.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265254 
(210) Søknadsnr.: 201114190 
(730) Innehaver: 
 Rochester Medical Corp, One Rochester Medical Drive, 

US-MN55976 STEWARTVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266632 
(210) Søknadsnr.: 201203892 
(730) Innehaver: 
 Connections AS, Kongens gate 2 A, 3210 

SANDEFJORD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270052 
(210) Søknadsnr.: 201214519 
(730) Innehaver: 
 Rochester Medical Corp, One Rochester Medical Drive, 

US-MN55976 STEWARTVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272702 
(210) Søknadsnr.: 201306314 
(730) Innehaver: 
 Adelén AS, Herman Smiths gate 13, 3181 HORTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272962 
(210) Søknadsnr.: 201309113 
(730) Innehaver: 
 Y-Med Inc, 9951-B Businesspark Avenue, US-CA92131 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.25 
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(111) Reg.nr.: 282974 
(210) Søknadsnr.: 201500549 
(730) Innehaver: 
 SN Power AS, Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72971 
(210) Søknadsnr.: 94041 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers Ltd, Dublin, IE-, Irland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97277 
(210) Søknadsnr.: 122663 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 98285 
(210) Søknadsnr.: 120210 
(730) Innehaver: 
 Uponor Innovation AB, Industrivägen 1, SE-51381 

FRISTAD, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 99610 
(210) Søknadsnr.: 19763206 
(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: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 99741 
(210) Søknadsnr.: 19762808 
(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: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 99924 
(210) Søknadsnr.: 19761744 
(730) Innehaver: 
 Vista Outdoor Operations LLC, 262 North University 

Drive, US-UT84025 FARMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.23 
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Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering 
 
 
Det er foretatt en erstatning av nasjonal registrering nr. 
180168 og registrering nr. 195005 med internasjonal 
registrering nr. 1219577. 
Internasjonal registrering nr. 1219577, HYALOFILL, har 
fått med seg delvis prioritet fra nasjonal registrering nr. 
180168 og registrering nr. 195005 etter vml § 73.  
Prioriteten gjelder «Materials for dressings; medical and 
surgical dressings; surgical implants [living tissues] 
comprising biomaterials, namely, skin grafts, and medical 
preparations comprising biomaterials in the form of pads, 
gels, and granules for use in wound healing, 
otorhinolaryngology and general surgery as well as for 
regeneration of tissue, derma and organs» i klasse 5 i 
den internasjonale registreringen. 
 
 

 
Det er foretatt en erstatning av nasjonal registrering nr. 
180167 og registrering nr. 191603 med internasjonal 
registrering nr. 1236968. 
Internasjonal registrering nr. 1236968, HYALOGRAN, 
har fått med seg delvis prioritet fra nasjonal registrering 
nr. 180167 og registrering nr. 191603 etter vml § 73.  
Prioriteten gjelder «Materials for dressings; medical and 
surgical dressings; surgical implants [living tissues] 
comprising biomaterials, namely, skin grafts, and medical 
preparations comprising biomaterials in the form of pads, 
gels, and granules for use in wound healing, 
otorhinolaryngology and general surgery as well as for 
regeneration of tissue, derma and organs» i klasse 5 i 
den internasjonale registreringen. 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0901284 
(151) Reg.dato.: 2006.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200612931 
(220) Inndato: 2006.11.16 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2006.01.31, DE, 306 06 521.5/09 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 HIMA Paul Hildebrandt GmbH, Albert-Bassermann-
Strasse 28, 68782 BRÜHL, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software (standard software), in particular 

for planning, programming, configuring, operating, 
monitoring, evaluating, and visualizing controls, 
sensors, actuators, and drives, software for analyzing 
and planning safety-related control and regulating 
circuits as well as for calculating the reliability and the 
probability of failures of devices. 

  Klasse 42   Creating and programming computer software, in 
particular for planning, programming, configuring, 
operating, monitoring, evaluating, and visualizing 
controls, sensors, actuators, and drives, software for 
analyzing and planning safety-related control and 
regulating circuits as well as for calculating the 
reliability and the probability of failures of devices. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1286030 
(151) Reg.dato.: 2015.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.12 

(210) Søknadsnr.: 201601394 
(220) Inndato: 2016.02.04 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, Krauss-
Maffei-Strasse 11, 80997 MÜNCHEN, Tyskland (DE)

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bridges, in particular pioneer bridges; module bridges 

and bridge elements; portable bridges and bridge 
elements; transportable buildings of metal; parts and 
accessories for the aforesaid goods, included in this 
class. 

  Klasse 12   Military land vehicles; armoured fighting vehicles; 
armoured track vehicles; parts and accessories for 
military land vehicles, included in this class. 

  Klasse 13   Weapons; firearms; ballistic missiles; tanks; tanks; 
light-wheeled tanks; cannons; rocket launchers; anti-
aircraft weapons; motorized weapons; gun carriages 
[artillery]; gun carriages [artillery]; firearms; machine 
guns; mortars; firing platforms; loading units for 
weapons, namely, apparatuses for feeding ammunition 
into the loading room of weapons, loading blocks for 
weapons and rammers for weapons; ammunition and 
propellant rammers; ammunition; ammunition; rockets; 
detonators; mines; sighting equipment for weapons; 
parts and accessories for all the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, retrofitting and repair of 
bridge laying apparatus and components for bridge 
laying apparatus; installation, maintenance, retrofitting 
and repair of bridges and bridge components; 
installation, maintenance, retrofitting and repair of 

vehicles and vehicle components; installation, 
maintenance, retrofitting and repair of machines and 
machine components; installation, maintenance, 
retrofitting and repair of weapons and weapon 
components. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1287316 
(151) Reg.dato.: 2015.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.01 

(210) Søknadsnr.: 201601785 
(220) Inndato: 2016.02.11 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2014.12.01, DE, 30 2014 008 543 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Apelsin Enterprises GmbH, Schloss Heiligenberg, 
64342 SEEHEIM-JUGENHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Unprocessed and semi-processed materials of metal, 

not specified for use; metal hardware; doors, gates, 
windows and outdoor blinds of metal; metallic divisions 
(partitions]; statues and works of art of common metals; 
parts and fittings for all of the afore-mentioned goods 
included in this class. 

  Klasse 11   Flues and installations for conveying exhaust gases; 
sun tanning appliances; sanitary installations, water 
supply and sanitation equipment; burners, boilers and 
heaters; lighting and lighting reflectors; food and 
beverage cooking, heating, cooling and treatment 
equipment; fireplaces; filters for industrial and 
household use; industrial treatment installations, 
namely gas cleaners and purifiers, industrial ovens and 
furnaces (not for food or beverages), chemical 
processing equipment, industrial installations for 
filtering liquids, installations for the collection of gases, 
installations for the collection of liquids, installations for 
trapping impurities in molten metals, bioreactors for 
clarifying industrial effluents, apparatus for de-watering 
food waste; personal heating and drying implements; 
drying installations; refrigerating and freezing 
equipment; regulating and safety accessories for water 
and gas installations; nuclear installations; heating, 
ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient); igniters; parts and fittings for all 
of the afore-mentioned goods included in this class. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; rental of tools, 
plant and equipment for construction and demolition; 
mining, and oil and gas extraction; installation, 
cleaning, repair and maintenance services with respect 
to building and construction materials and elements of 
metal, unprocessed and semi-processed materials of 
metal, not specified for use, metal hardware, doors, 
gates, windows and window coverings of metal, 
structures and transportable buildings of metal, statues 
and works of art of common metals, containers, and 
transportation and packaging articles, of metal, 
information technology and audiovisual equipment, 
magnets, magnetizers and demagnetizers, devices for 
treatment using electricity, apparatus, instruments and 
cables for electricity, optical devices, enhancers and 
correctors, safety, security and signalling devices, 
diving equipment, navigation, guidance, tracking, 
targeting and map making devices, measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers, scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators, flues 
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and installations for conveying exhaust gases, sun 
tanning appliances, sanitary installations, water supply 
and sanitation equipment, burners, boilers and heaters, 
lighting and lighting reflectors, food and beverage 
cooking, heating, cooling and treatment equipment, 
fireplaces, filters for industrial and household use, 
industrial treatment installations, namely gas cleaners 
and purifiers, industrial ovens and furnaces (not for 
food or beverages), chemical processing equipment, 
industrial installations for filtering liquids, installations 
for the collection of gases, installations for the 
collection of liquids, installations for trapping impurities 
in molten metals, bioreactors for clarifying industrial 
effluents, apparatus for de-watering food waste, 
personal heating and drying implements, drying 
installations, refrigerating and freezing equipment, 
regulating and safety accessories for water and gas 
installations, nuclear installations, heating, ventilating, 
and air conditioning and purification equipment 
(ambient), igniters, flexible pipes, tubes, hoses, and 
fittings therefor, including valves, seals, sealants and 
fillers, insulation and barrier articles and materials, 
unprocessed and semi-processed materials, not 
specified for use, namely polyester, mineral fibres, 
plastics, elastomers, synthetic and composite 
materials, cellulose, fibres impregnated with synthetic 
resins, vibration dampers, covers and coverings, seals, 
fittings, connectors, spacers [except for pipe fasteners], 
membranes and semi-processed synthetic filtering 
materials, adhesive tapes, strips, bands and films, 
clutch and brake linings, tyre restoration and repair 
materials, anti-corrosion tape, foam supports for flower 
arrangements, fixation films, glass sheets and strips, 
marking strips, rubber bags, protective articles made of 
rubber, protective asbestos umbrellas, rubber bands, 
handles and pads of rubber, solder filaments of 
plastics, stoppers of plastics; extermination, pest 
control (except for agricultural, horticultural and 
silvicultural purposes) and disinfection; hire, rental and 
leasing of objects in connection with the provision of 
the afore-mentioned services, included in this class; 
advisory services and information relating to the afore-
mentioned services, included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1330322 
(151) Reg.dato.: 2016.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.13 

(210) Søknadsnr.: 201701585 
(220) Inndato: 2017.02.09 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.01.13, AU, 1745997 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Flujo Sanguineo Holdings Pty Ltd, L19, 40 City Rd, 
VIC3006 SOUTHBANK, Australia (AU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spreads consisting of hazelnut paste. 
  Klasse 30   Chocolate spreads for use on bread; chocolate 

spreads containing nuts; sweet spreads (honey); yeast 
extracts as spreads; natural sweeteners; chocolate; 
chocolate based products; chocolate creams; cocoa 
based products; cocoa preparations; foods with a 
cocoa base; sugar free confectionery (not for medical 
purposes). 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0836066 
(210) Søknadsnr.: 200412258 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 23/06 - 2006.06.06 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

WIRSBO-CLEANPEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical preparations for use in medical apparatus and 
devices. 

  Klasse 10   Medical/pharmaceutical machines, apparatus and 
devices, parts and components for the aforementioned 
goods, in particular plastic pipes. 

  Klasse 17   Plastic pipes. 
 
(730) Innehaver: 

 Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21, FI-
15561 NASTOLA, Finland 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Kravstiller: 
 BYGGmax AB, Box 6063, SE-17106 SOLNA, Sverige 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 136023 
(210) Søknadsnr.: 19872280 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 18/89 - 1989.01.23 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.24 

(540) Gjengivelse av merket 

AIWA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Elektroniske kalkulatorer, datamaskiner, 
dataopptegnere, modemer, modulatorer, demodulatorer, 
strømmere, diskdrevenheter, radiopakke-styringsenheter, 
akkustiske koblere og andre terminal- og perifere 
anordninger for datamaskiner, disketter (blanke og 
opptegnede), datamaskinprogrammer (computer 
software) ferdig innregistrert på databærere. 

 
(730) Innehaver: 

 Sony KK (also trading as Sony Corp), 6-7-35, 
Kitashinagawa, Shinagawa-ku, JP-141-0001 TOKYO, 
Japan 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 HALE DEVICES, INC., 650 W. LAKE ST., Suite 110, US-

IL60661 CHICAGO, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatfirmaet Schødt AS, Postboks 2444 Sollie, 0201 

OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209098 
(210) Søknadsnr.: 200015706 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 29/01 - 2001.07.16 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.24 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Dataprogrammer og databehandlingsutstyr, samt 
dertilhørende utstyr og deler; computer periferiutstyr og 
ytre enheter for computere; elektriske apparater og 
instrumenter; regnemaskiner. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; 
trykktyper; klisjéer; bøker. 

 
(730) Innehaver: 

 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
 Kravstiller: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 

20, 0352 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152511 
(210) Søknadsnr.: 19915651 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 44/92 - 1992.10.26 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.24 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Hele vareklassene. 
  Klasse 11   Hele vareklassene. 
  Klasse 14   Hele vareklassene. 
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  Klasse 15   Hele vareklassene. 
  Klasse 16   Hele vareklassene. 
  Klasse 28   Hele vareklassene. 
 
(730) Innehaver: 

 SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, JP-
TOKYO, Japan 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 HALE DEVICES, INC., 650 W. LAKE ST., Suite 110, US-

IL60661 CHICAGO, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatfirmaet Schødt AS, Postboks 2444 Sollie, 0201 

OSLO, Norge 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving 
 
 

(111) Reg.nr.: 228365 
(210) Søknadsnr.: 200408421 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 40/05 – 2005.10.03 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA PURE SILVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk. 
 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230545 
(210) Søknadsnr.: 200310970 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 05/06 – 2006.01.30 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA CLEAREX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i sprayform; kosmetiske hudoljer, 
kremer og lotioner; fuktighetskremer; barbergel og skum; 
førbarberings-og etterbarberings lotioner og balsam; 
talkumpudder; toalettartikler til bad og dusj; hårlotioner; 
ikke-medisinerte munnpleieprodukter; antiperspiranter og 
deodoranter til personlig bruk; toalettartikler. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237791 
(210) Søknadsnr.: 200605139 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 08/07 – 2007.02.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA CLEAR PURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; 
velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, 
kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; 
losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; 
bade og dusj-preparater; hår-losjoner; tannpussemidler; 
ikke medisinerte munnskyllemidler; deodoranter og 
antiperspiranter for personlig bruk; ikke medisinske 
toalettpreparater. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 218432 
(210) Søknadsnr.: 200207786 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 19/03 – 2003.05.05 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA IONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, eau de cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i aerosol form; kosmetiske oljer, 
kremer og lotions for hudpleie; barberingsgel og -skum, 
førbarberings- og etterbarberingslotions; talkumpudder 
for toalettbruk; toalettartikler for bad og dusj; hårlotions; 
tannpussemidler; ikke-medisinerte produkter for 
munnpleie; antiperspiranter og deodoranter for personlig 
bruk; toalettartikler. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
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(111) Reg.nr.: 218285 
(210) Søknadsnr.: 200206964 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 17/03 – 2003.04.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA ULTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, eau de 
cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i aerosolform; oljer, kremer og 
lotions til huden; barbergels og -skum; førbarberings- og 
etterbarberingsvann; talkumpudder; toalettmidler, også til 
bruk ved bad og dusj; hårvann; tannpussemidler; ikke-
medisinske munnpleieprodukter; antiperspiranter og 
deodoranter for personlig bruk; toalettprodukter. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 95223 
(210) Søknadsnr.: 121813 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 46/75 – 1975.12.15 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, kosmetiske preparater, parfymevarer og 
liknende produkter til pleie av kroppen, hår, hender, hode 
og tenner, eteriske oljer, hygieniske og farmasøytiske 
preparater, deodoranter og desinfekjonsmidler; 
antiperspiranter. 

  Klasse 5   Såper, kosmetiske preparater, parfymevarer og 
liknende produkter til pleie av kroppen, hår, hender, hode 
og tenner, eteriske oljer, hygieniske og farmasøytiske 
preparater, deodoranter og desinfekjonsmidler; 
antiperspiranter. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229314 
(210) Søknadsnr.: 200411692 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 47/05 – 2005.11.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA CLEAR AQUA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer, cologner, eau de toilette, eteriske 
oljer, kosmetikk, ikke-medisinerte toalettpreparater; 
kremer og lotioner for huden, preparater for bad og dusj, 
talkumpudder; preparater for håret, tannpussemidler, 
toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter for 
personlig bruk. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 227812 
(210) Søknadsnr.: 200408216 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 35/05 – 2005.08.29 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA PRO BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater; eau de Cologne, eau de toilette, parfymerte 
kosmetiske kroppspleieprodukter i sprayform; kosmetiske 
hudoljer, kremer og lotioner; barbergel og skum; 
førbarberings- og etterbarberingslotioner; talkumpudder; 
toalettartikler til bad og dusj; hårlotioner; 
tannpussemidler; ikke-medisinerte munnpleieprodukter; 
antiperspiranter og deodoranter til personlig bruk; 
toalettartikler. 
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(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237792 
(210) Søknadsnr.: 200605138 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 08/07 – 2007.02.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA CLEAR SHEER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; 
velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, 
kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; 
losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; 
bade og dusj-preparater; hår-losjoner; tannpussemidler; 
ikke medisinerte munnskyllemidler; deodoranter og 
antiperspiranter for personlig bruk; ikke medisinske 
toalettpreparater. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217968 
(210) Søknadsnr.: 200207787 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 13/03 – 2003.03.24 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA ACTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i aerosol form; kosmetiske oljer, 
kremer og lotions for hudpleie; barberingsgel og -skum, 
førbarberings- og etterbarberingslotions; talkumpudder 
for toalettbruk; toalettartikler for bad og dusj; hårlotions; 
tannpussemidler; ikke-medisinerte produkter for 
munnpleie; antiperspiranter og deodoranter for personlig 
bruk; toalettartikler. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223557 
(210) Søknadsnr.: 200205698 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 30/13 – 2013.07.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA SOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i aerosol form; kosmetiske hudoljer, 
kremer og lotioner; barberingsgeleer og -skum, 
førbarberings- og etterbarberingslotioner; talcumpudder; 
toalettartikler for bad og dusj; hårlotioner; 
tannpussemidler; produkter for pleie av munnen, til ikke-
medisinsk bruk; antiperspiranter og deodoranter for 
personlig bruk; toalettartikler. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243542 
(210) Søknadsnr.: 200605140 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 04/08 – 2008.01.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA CLEAR DIAMOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; 
velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, 
kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; 
losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; 
bade og dusj-preparater; hår-losjoner; tannpussemidler; 
ikke medisinerte munnskyllemidler; deodoranter og 
antiperspiranter for personlig bruk; ikke medisinske 
toalettpreparater. 
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(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 

20, 0352 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 
(111) Reg.nr.: 247468 
(210) Søknadsnr.: 200700690 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 37/08 – 2008.09.08 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA COOL GREEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; 
velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, 
kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; 
losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; 
bade og dusj-preparater; hår-losjoner; tannpussemidler; 
ikke medisinerte munnskyllemidler (ikke til medisinske 
bruk) ; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; 
ikke medisinske toalettpreparater. 

 
(730) Innehaver: 

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
  

 

 
(111) Reg.nr.: 191958 
(210) Søknadsnr.: 19970840 
(450) Reg. kunngjort: nr.: 39/98 – 1998.09.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

REXONA SPIRIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Såper; parfymevarer, cologner, eau de toilette, eteriske 
oljer, kosmetikk; ikke-medisinerte toalettpreparater; 
kremer og lotioner for huden, preparater for bad og dusj, 
talkumpudder; preparater for håret, tannpussemidler; 
toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter for 
personlig bruk. 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 

20, 0352 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 

Nederland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er hevet.
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

129765 2027.08.20 
  

 
130205 2027.10.08 
  

 
130235 2027.10.08 
  

 
131326 2028.01.14 
  

 
180102 2027.02.20 
  

 
181853 2027.05.09 
  

 
184228 2027.08.14 
  

 
184360 2027.08.21 
  

 
184416 2027.08.21 
  

 
184514 2027.08.28 
  

 
184573 2027.08.28 
  

 
184766 2027.08.28 
  

 
184968 2027.09.11 
  

 
185392 2027.09.25 
  

 
185554 2027.10.02 
  

 
185965 2027.10.23 
  

 
185966 2027.10.23 
  

 
186508 2027.11.13 
  

 
186704 2027.11.20 
  

 
186887 2027.11.27 
  

 
237650 2027.02.06 
  

 
237881 2027.02.15 
  

 
237884 2027.02.15 
  

 
237912 2027.02.19 
  

 
240411 2027.08.20 

240554 2027.08.29 
  

 
240555 2027.08.29 
  

 
240603 2027.08.31 
  

 
240604 2027.08.31 
  

 
240605 2027.08.31 
  

 
240704 2027.08.21 
  

 
240829 2027.09.17 
  

 
240855 2027.08.17 
  

 
240928 2027.09.20 
  

 
241322 2027.10.09 
  

 
241570 2027.10.22 
  

 
241571 2027.10.22 
  

 
241713 2027.10.27 
  

 
241792 2027.10.30 
  

 
241847 2027.11.01 
  

 
242001 2027.11.06 
  

 
242032 2027.11.07 
  

 
242161 2027.11.11 
  

 
242203 2027.11.12 
  

 
242287 2027.11.14 
  

 
242434 2027.11.18 
  

 
242475 2027.11.19 
  

 
242579 2027.11.21 
  

 
242821 2027.11.30 
  

 
243754 2028.01.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

243862 2028.01.25 
  

 
244272 2028.02.14 
  

 
244411 2028.02.20 
  

 
246690 2028.07.02 
  

 
246696 2028.07.02 
  

 
35681 2027.09.15 
  

 
39451 2027.08.05 
  

 
50302 2027.10.01 
  

 
50924 2027.11.05 
  

 
51131 2027.12.06 
  

 
72645 2027.09.21 
  

 
73084 2027.11.23 
  

 
99452 2027.08.25 
  

 
99455 2027.08.25 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0131446 2017.06.21 
  

 
0202410 2027.08.07 
  

 
0336469 2027.07.10 
  

 
0431324 2027.06.28 
  

 
0513339 2027.06.01 
  

 
0514239 2027.07.06 
  

 
0514240 2027.07.06 
  

 
0514837 2027.08.02 
  

 
0515150 2027.08.10 
  

 
0515159 2027.08.11 
  

 
0675505 2027.07.02 
  

 
0675983 2027.06.19 
  

 
0676148 2027.05.12 
  

 
0676486 2027.06.17 
  

 
0676565 2027.07.21 
  

 
0676959 2027.05.03 
  

 
0676976 2027.07.23 
  

 
0677063 2027.08.06 
  

 
0677307 2027.06.13 
  

 
0677365 2027.06.17 
  

 
0677384 2027.07.11 
 
 

 

0677623 2027.07.29 
  

 
0677925 2027.07.31 
  

 
0677989 2027.07.10 
  

 
0678101 2027.07.31 
  

 
0678345 2027.07.03 
  

 
0678383 2027.07.24 
  

 
0678948 2027.07.25 
  

 
0678976 2027.08.05 
  

 
0678977 2027.08.05 
  

 
0678985 2027.07.30 
  

 
0679100 2027.08.05 
  

 
0679115 2027.07.29 
  

 
0679204 2027.07.25 
  

 
0679366 2027.08.04 
  

 
0679623 2027.08.09 
  

 
0680303 2027.07.31 
  

 
0680330 2027.07.04 
  

 
0682762 2027.07.23 
  

 
0684019 2027.06.18 
  

 
0684895 2027.07.29 
  

 
0691493 2027.07.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0919449 2027.03.01 
  

 
0921873 2027.02.05 
  

 
0923924 2027.04.04 
  

 
0928052 2027.05.15 
  

 
0928652 2027.06.15 
  

 
0929384 2027.06.01 
  

 
0929385 2027.05.29 
  

 
0929497 2027.04.26 
  

 
0929654 2027.02.07 
  

 
0929804 2027.06.08 
  

 
0929900 2027.05.29 
  

 
0929947 2027.02.26 
  

 
0930714 2027.04.10 
  

 
0930940 2027.07.20 
  

 
0931015 2027.07.25 
  

 
0931869 2027.06.13 
  

 
0932068 2027.06.22 
  

 
0932153 2027.07.05 
  

 
0932201 2027.07.17 
  

 
0932234 2027.07.20 
  

 
0932287 2027.07.23 
  

 
0932558 2027.05.07 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0932629 2027.05.21 
  

 
0932961 2027.08.03 
  

 
0932972 2027.06.28 
  

 
0933029 2027.06.25 
  

 
0933252 2027.07.18 
  

 
0933529 2027.07.18 
  

 
0933588 2027.08.10 
  

 
0933608 2027.07.30 
  

 
0933808 2027.07.19 
  

 
0933829 2027.08.06 
  

 
0934115 2027.07.18 
  

 
0934428 2027.08.01 
  

 
0934762 2027.07.25 
  

 
0934763 2027.07.25 
  

 
0935219 2027.07.23 
  

 
0935233 2027.07.02 
  

 
0935269 2027.08.11 
  

 
0935330 2027.06.14 
  

 
0935560 2027.06.19 
  

 
0935574 2027.07.27 
  

 
0935815 2027.07.20 
  

 
0935889 2027.08.09 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0936097 2027.07.27 
  

 
0936201 2027.07.18 
  

 
0936388 2027.08.02 
  

 
0936458 2027.07.09 
  

 
0936477 2027.07.30 
  

 
0936485 2027.08.02 
  

 
0936548 2027.08.10 
  

 
0936696 2027.06.20 
  

 
0936815 2027.07.13 
  

 
0937001 2027.07.12 
  

 
0937005 2027.08.03 
  

 
0937020 2027.08.06 
  

 
0937076 2027.07.24 
  

 
0937303 2027.08.03 
  

 
0937526 2027.08.10 
  

 
0937758 2027.06.12 
  

 
0937839 2027.07.20 
  

 
0938451 2027.08.03 
  

 
0939210 2027.07.13 
  

 
0939542 2027.08.07 
  

 
0939737 2027.08.10 
  

 
0939810 2027.08.10 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0939881 2027.07.24 
  

 
0940166 2027.07.13 
  

 
0940414 2027.06.18 
  

 
0940761 2027.07.16 
  

 
0940791 2027.06.19 
  

 
0940810 2027.06.18 
  

 
0940872 2027.07.16 
  

 
0940899 2027.08.02 
  

 
0941400 2027.06.15 
  

 
0943150 2027.06.21 
  

 
0943235 2027.06.11 
  

 
0943298 2027.08.08 
  

 
0944295 2027.08.10 
  

 
0944309 2027.08.06 
  

 
0944356 2027.08.07 
  

 
0945126 2027.08.06 
  

 
0945558 2027.08.04 
  

 
0945893 2027.08.06 
  

 
0946700 2027.08.09 
  

 
0948163 2027.08.10 
  

 
0948794 2027.08.07 
  

 
0948946 2027.07.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0949204 2027.07.30 
  

 
0949556 2027.07.26 
  

 
0949894 2027.08.09 
  

 
0950047 2027.07.20 
  

 
0950278 2027.08.01 
  

 
0950472 2027.08.08 
  

 
0950707 2027.07.30 
  

 
0950947 2027.05.03 
  

 
0952087 2027.05.10 
  

 
0954302 2027.08.03 
  

 
0954500 2027.08.02 
  

 
0954872 2027.07.23 
  

 
0954912 2027.07.20 
  

 
0954924 2027.07.20 
  

 
0955726 2027.06.29 
  

 
0957303 2027.08.10 
  

 
0958152 2027.06.29 
  

 
0958550 2027.07.25 
  

 
0960235 2027.08.09 
  

 
0962703 2027.05.25 
  

 
0963670 2027.04.11 
  

 
0973818 2027.06.21 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0999684 2027.08.10 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0333597 2017.02.10 
  

 
0668167 2017.02.11 
  

 
0668278 2017.01.27 
  

 
0668495 2017.01.31 
  

 
0668778 2017.02.08 
  

 
0668780 2017.02.08 
  

 
0669168 2017.01.28 
  

 
0669520 2017.01.29 
  

 
0669597 2017.01.30 
  

 
0669702 2017.01.29 
  

 
0669840 2017.01.31 
  

 
0670376 2017.01.27 
  

 
0671456 2017.01.31 
  

 
0671545 2017.01.28 
  

 
0674524 2017.01.28 
  

 
0676299 2017.02.01 
  

 
0682150 2017.01.29 
  

 
0911267 2016.11.07 
  

 
0914544 2017.01.30 
  

 
0914638 2017.01.29 
  

 
0914648 2017.01.29 
  

 
0914707 2017.01.31 
  

 
0914834 2017.02.01 
  

 
0914990 2017.02.07 
  

 
 

0915165 2017.02.02 
 

0915518 2017.01.30 
  

 
0915534 2017.01.30 
  

 
0915829 2017.02.08 
  

 
0915867 2017.01.31 
  

 
0916070 2017.02.02 
  

 
0916122 2017.02.01 
  

 
0916292 2017.02.02 
  

 
0916342 2017.01.31 
  

 
0916384 2017.02.02 
  

 
0916385 2017.02.02 
  

 
0916619 2017.02.02 
  

 
0916869 2017.01.29 
  

 
0917194 2017.01.31 
  

 
0917232 2017.01.31 
  

 
0917825 2017.02.06 
  

 
0917870 2017.02.09 
  

 
0918234 2017.02.01 
  

 
0918597 2017.02.01 
  

 
0918630 2017.01.29 
  

 
0918766 2017.01.31 
  

 
0919322 2017.02.02 
  

 
0919653 2017.02.01 
  

 
0919830 2017.02.01 
  

 
0919870 2017.02.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0920067 2017.01.31 
  

 
0920082 2017.01.31 
  

 
0920084 2017.01.31 
  

 
0920492 2017.02.02 
  

 
0920566 2017.02.02 
  

 
0920759 2017.02.01 
  

 
0922032 2017.02.01 
  

 
0922266 2017.02.01 
  

 
0923038 2017.02.02 
  

 
0924544 2017.02.10 
  

 
0925086 2017.02.09 
  

 
0925218 2017.02.01 
  

 
0926799 2017.02.01 
  

 
0927984 2017.01.30 
  

 
0928604 2017.01.31 
  

 
0929470 2017.02.07 
  

 
0929630 2017.02.09 
  

 
0929934 2017.02.06 
  

 
0933459 2017.02.09 
  

 
0933712 2017.01.31 
  

 
0934482 2017.02.01 
  

 
0936848 2017.02.01 
  

 
0937008 2017.01.31 
  

 
0939342 2017.02.02 
  

 
0940820 2017.01.31 
  

 
0946070 2017.02.02 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0959061 2017.01.30 
  

 

 



slettede internasjonale registreringer 2017.09.04 - nr 36/17

175 
 

Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0905805 2017.03.28 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0905805A) 

  
 

0963802 2017.06.13 
  

 
1099490 2017.06.08 
  

 
1204768 2017.03.21 
  

 
1223354 2017.03.10 
  

 
1226555 2017.03.09 
  

 
1226819 2017.03.20 
  

 
1245469 2017.02.13 
  

 
1266865 2017.03.14 
  

 
1275162 2017.05.22 
  

 
1278078 2017.05.04 
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Rettelse 

Det er gjennomført en retting av prioritetsland for 
varemerkeregistrering nr. 293410, ordmerket 
PRECISIVE, som ble kunngjort 2017.08.14 
(Varemerketidende nr. 33/17). Registreringen ble 
kunngjort med USA – US som prioritetsland. Dette 
er nå rettet til Jamaica – JM.  
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