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Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 
 
Announcement to the applicant of trademark application no. 201710242, ETHEREUM. 
 

We have issued an invoice and a statement with a time-limit for the trademark applicant Kermit on Ent to 
respond to. However, the address is incorrect. Therefore, in order for us to address the applicant, we request 
you to contact us within 2017.11.10. 
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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.: 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 
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, personlige 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; varer laget av papir og papp, nemlig 
farget papir for dekorativ bruk, dekorativt 
emballasjepapir, dekorasjoner av papp (andre enn 
juledekorasjoner), dekorasjoner av papir (andre enn 
juledekorasjoner), klebende veggdekorasjoner av papir, 
klebende veggdekorasjoner av papp; klebende 
veggdekorasjoner av kort, papir for dekoreringsformål 
(andre enn tapet), borddekorasjoner av kort, 
borddekorasjoner av papp, borddekorasjoner av papir, 
poser og artikler av papir eller papp for innpakking og 
emballering, poser og artikler av papir eller papp for 
lagring, konvolutter; 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; 
pedagogiske bøker; pedagogiske publikasjoner; 
undervisningsmateriell; kunstgjenstander og figurer av 
papir og papp og arkitektmodeller; dekorasjons- og 
kunstmaterialer; poser og gjenstander for pakking, 
innpakking og lagring av papir, papp eller plast; 
pengeholdere (money holders). 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; varer laget av lær og 
lærimitasjoner og ikke inkludert i andre klasser, nemlig 
bager, vesker og lommebøker, dokumentmapper, 
esker, kasser, etuier, håndvesker, punger, 
pengepunger, nøkkelpunger, kredittkortholdere, 
skolesekker, sminkekofferter, bagasjeetiketter, 
møbelovertrekk, alle disse varer laget av lær eller 
lærimitasjoner; 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 
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(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; masker (leketøy), 

kostymemasker; festhatter av papir; festartikler; 
narreleker; kotillongjenstander; 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 spilltjenester; 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: 2017.09.25 

  
 
 

(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 
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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, personlige 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; varer laget av papir og papp, nemlig 
farget papir for dekorativ bruk, dekorativt 
emballasjepapir, dekorasjoner av papp (andre enn 
juledekorasjoner), dekorasjoner av papir (andre enn 
juledekorasjoner), klebende veggdekorasjoner av papir, 
klebende veggdekorasjoner av papp; klebende 
veggdekorasjoner av kort, papir for dekoreringsformål 
(andre enn tapet), borddekorasjoner av kort, 
borddekorasjoner av papp, bordekorasjoner av papir, 
poser og artikler av papir eller papp for innpakking og 
emballering, poser og artikler av papir eller papp for 
lagring, konvolutter; 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; 
pedagogiske bøker; pedagogiske publikasjoner; 
undervisningsmateriell; kunstgjenstander og figurer av 
papir og papp og arkitektmodeller; dekorasjons- og 
kunstmaterialer; poser og gjenstander for pakking, 
innpakking og lagring av papir, papp eller plast; 
pengeholdere (money holders). 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; varer laget av lær og 
lærimitasjoner og ikke inkludert i andre klasser, nemlig 
bager, vesker og lommebøker, dokumentmapper, 
esker, kasser, etuier, håndvesker, punger, 
pengepunger, nøkkelpunger, kredittkortholdere, 
skolesekker, sminkekofferter, bagasjeetiketter, 
møbelovertrekk, alle disse varer laget av lær eller 
lærimitasjoner; 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; masker (leketøy), 

kostymemasker; festhatter av papir; festartikler; 
narreleker; kotillongjenstander; 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 spilltjenester; 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: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293850 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703897 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aqua Bio Technology ASA, Postboks 107, 1325 
LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Emulsjoner, geleer og hudkremer for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske kremer for huden. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293851 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703955 
(220) Inndato: 2017.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STREAMLINGS AS, Saltveitvegen 12B, 5521 
HAUGESUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonssoftware, særlig mobilapps og webapps, 

og applikasjonssoftware for opplasting, publisering, 
visning, styring, søking, diskusjoner, visning av bilder 
og video klipp, kommentering, nettforum, strømming av 
kamera funskjoner via medlemmer av et online 
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samfunn og for online sosiale nettverk. 
  Klasse 35   Arrangere kommersielle transaksjoner for tredjeparter, 

også i forbindelse med elektronisk handel; Drift av 
online markedsplasser for selgere og kjøpere av varer 
og tjenester; tilveiebringe evaluerende tilbakemelding 
og rangering av selgers varer og tjenesteytelser, 
verdien av og prisen på selgers varer, kjøpers og 
selgers ytelse, levering og generell handelserfaring i 
forbindelse hermed; tilveiebringe en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere og selgere; 
markedsføring av varer og tjenester for andre; 
innsamling og spredning av statistisk, kvantitativ og 
kvalitativ informasjon vedrørende salg og videresalg av 
varer via et globalt computernettverk. 

  Klasse 38   Tilveiebringe portaler på Internett; tilveiebringe tilgang 
til multimedia-innhold via telekommunikasjon; 
tilveiebringe overføringstjenester i relasjon til bruk av 
mobilenheter, nemlig å søke/hente opp 
brukerprofilinformasjon, søke etter brukere, sende 
beskjeder til brukere, poste informasjon som brukere 
kan se, legge til kontakter, og tilveiebringe 
notifikasjoner; tilveiebringe tilgang til informasjon, 
online forum, chatterom og blogger via Internett. 

  Klasse 42   Computerprogrammering; vedlikeholdstjenester for 
computer software; tilveiebringe tilgang til computer 
databaser; tilveiebringe plattformer på Internett, 
inkludert sosiale mediaplattformer; ASP (application 
service provider) bestående av software som muliggjør 
opplasting, posting, visning, tagging, blogging, deling 
eller på annen måte tilveiebringe elektronisk media 
eller informasjon over Internett. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkstjenester tilgjengelige ved 
hjelp av nedlastbare mobile applikasjoner. 
Videoovervåking av fasiliteter, synlige via et globalt 
datanettverk [nettbasert overvåking]. Videobaserte 
kontaktformidlingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293852 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201610677 
(220) Inndato: 2016.09.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVET SMAKER BEST NÅR DU 
SENKER SKULDRENE LITT 

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

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

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

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

tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig 
bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293853 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703593 
(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: 
 BAAHDY & BIRDY AS, Innervollan 32, 8657 

MOSJØEN, 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 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293854 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703950 
(220) Inndato: 2017.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aqua Bio Technology ASA, Postboks 107, 1325 
LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Emulsjoner, geleer og hudkremer for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske kremer for huden. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293855 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703606 
(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: 
 BAAHDY & BIRDY AS, Innervollan 32, 8657 

MOSJØEN, 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 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293856 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703595 
(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: 
 BAAHDY & BIRDY AS, Innervollan 32, 8657 

MOSJØEN, 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 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293857 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703607 
(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: 
 BAAHDY & BIRDY AS, Innervollan 32, 8657 

MOSJØEN, 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 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293858 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201710815 
(220) Inndato: 2017.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Retail Payment AS, Karenslyst Allé 2, 0278 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Software og softwareapplikasjoner for formidling, 
utveksling og lagring av informasjon; software og 
softwareapplikasjoner som tilrettelegger for formidling 
og markedsføring av produkter og tjenester; software 
og softwareapplikasjoner som tilrettelegger for flere 
typer av betaling og betalingsformidling via et globalt 
datanettverk og trådløse nettverk; 
dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av 
kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske 
midler, softwareapplikasjoner som muliggjør betalinger 
via mobilt telekommunikasjonsutstyr og 
betalingsterminaler, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
betalingsterminaler; mobilapplikasjoner. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 
9, herunder tilbudt via internett og digitale medier; 
datafangst og markedsanalyse; fremskaffelse av 
kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; 
kunderelasjonshåndtering (CRM). 

  Klasse 36   Elektroniske betalingstjenester, herunder også 
betalinger og overføring av penger med mobiltelefoner 
og nettbrett, betalingsformidling; prosessering av 
betalingstransaksjoner; sikkerhetsløsninger for 
betalingstransaksjoner; finansielle 
informasjonstjenester. 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og 
softwareapplikasjoner; forvaltning av mobile plattformer 
i form av softwareinnhold og applikasjoner, herunder 
for smarttelefoner og nettbrett; digitale tjenester for 
håndtering av personopplysninger; portaltjenester for 
samtykkeregistrering av personopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293859 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.23, US, 87/246,574 
(210) Søknadsnr.: 201703656 
(220) Inndato: 2017.03.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVISALIGN MADE TO MOVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, US-
CA95131 SAN JOSE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare, nemlig digital 
bildebehandlingssoftware for avbildning av tann- og 
kjevebevegelse og foreslåtte behandlingsplaner; 
dataprogramvare for utarbeidelse av tredimensjonale 
digitale modeller av tenner og kjever; 
dataprogramvareapplikasjoner for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter, nemlig programvare 
for bruk ved tilveiebringelse av tannlegetjenester og 
kjeveortopediske behandlingstjenester; 
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dataprogramvare for bruk ved opprettelse av individuelt 
tilpassede kurs i kjeveortopedisk behandling; 
dataprogramvare brukt ved tilveiebringelse, sporing og 
modifisering av foreslåtte kurs i kjeveortopedisk 
behandling og pasientdata i denne forbindelse; 
programvare for tannbehandlingspersonale for bruk 
ved vurdering av individuell dentisjon og for planlegging 
av kjeveortopedisk behandling. 

  Klasse 10   Kjeveortopediske instrumenter for bruk ved retting av 
tenner og behandling av malokklusjoner; deler og 
tilbehør for dentale, ortodontiske, periodontiske, 
pedodontiske, prostodontiske og endodontiske 
apparater og instrumenter. 

  Klasse 41   Opplæring innen områdene tannbehandling og 
kjeveortopedi. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenestetilbyder (ASP-tjenester) med 
programvare for bruk ved kjeveortopedisk behandling 
og tannbehandling; tilveiebringe midlertidig bruk av on-
line, ikke-nedlastbar programvare for tilveiebringelse av 
kjeveortopedisk behandling og tannbehandling. 

  Klasse 44   Tannlegetjenester, kjeveortopediske tjenester; 
konsultasjonstjenester innen områdene tannbehandling 
og kjeveortopedi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293860 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703034 
(220) Inndato: 2017.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calorflex AS, c/o SAGA Regnskap og Rådgivning, 
Olavs gate 2, 3256 LARVIK, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, v/advokat Lars Trygve 

Jenssen, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; oljerørledninger.
  Klasse 7   Pumper, koblingsanordninger, koblinger, koblinger til 

rør (flenser). 
  Klasse 9   Reguleringstilbehør til oljerørledninger; Vekter; 

presisjonsvekter; vektlodd; avstandselementer, 
vektkontrollelementer og isolering av umbilicals 
(navlestrenger), rør og kabler. 

  Klasse 11   Gassrørledninger; reguleringstilbehør til 
gassrørledninger og sikkerhetstilbehør til olje- og 
gassrørledninger. 

  Klasse 17   Rør og slanger av komposittmateriale og 
koblingsstykker dertil; Rør og slanger av 
komposittmateriale av kveilbar eller spolbar type; Rør 
og slanger av komposittmateriale for bruk i olje- og 
gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør og 
slanger av komposittmateriale for bruk innen 
geotermikk. Rør (fleksible) ikke av metall; Koblingsrør; 
Rør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon 
av olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; 
Rør, ikke av metall, for bruk for vannbåren 
varmeisolasjonsmateriale, isoleringsbånd; 
isoleringstape; varmeisolerende materiale; isolasjon for 
olje- og gassrørledninger; polstringsmateriale av gummi 
eller plast. 

  Klasse 19   Rørledninger, ikke av metall; Rør (vann) ikke av 
metall; Rør for sentralvarmeanlegg. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert, til 
byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer; prokuratjenester relatert til 
skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og 
reparasjoner under overfart, fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og 

fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til 
dette; bistå andre ved kjøp av tjenester fra 
underleverandører i forbindelse med byggevirksomhet, 
fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer, tørrdokking, flytende 
reparasjoner og reparasjoner under overfart, 
fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, 
reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, 
designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning og 
prosjektledelse; prokuratjenester (handel på vegne av 
andre) relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert til 
design og konstruksjonstegning; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til anskaffelse av 
materialer, utstyr og produkter; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til leasing og utleie 
av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, 
utstyr og produkter; prokuratjenester (handel på vegne 
av andre) relatert til levering av materialer, utstyr og 
produkter; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
lager; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
logistikk og forsyningskjede; ledelse av 
fortollingsbistand og fakturering; ledelse av konsulent- 
og faktureringstjeneste; fremskaffe leverandører av 
ledelsestjenester for andre, og bistå selv, i ledelse av 
og skiftoppsett for sveisere, kuttere og montører; bistå 
med interne og eksterne informasjonstjenester relatert 
til alt det forannevnte. 

  Klasse 37   Installasjon og vedlikehold av oljeledning. 
  Klasse 40   Petroleumsbehandling, oljeproduksjon. 
  Klasse 42   Geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser. 

Teknisk inspeksjons- og klassifikasjonstjenester; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; geologisk forskning, leting og kartlegging; 
teknisk bistand ved inngåelse av underkontrakter 
innenfor byggevirksomhet; tjenester vedrørende 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) og 
byggevirksomhet; ingeniørdesign og 
konstruksjonstegning; utarbeidelse av tekniske 
tegninger og rapporter; oljeleting; kartlegging av oljefelt, 
administrasjonstjenester vedrørende ingeniør- 
virksomhetsprosjekter, leasing og utleie av 
installasjoner og utstyr; design og utvikling av data 
programvare og maskinvare; informasjon, rådgivning 
og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293861 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201703021 
(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: 
 KOM TRAINEE, Postboks 739, 6501 KRISTIANSUND 

N, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Linda Kristin Offenberg, Flatsetsundet 101, 6523 FREI, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; trainee-rekruttering og oppfølging 
(personell-rekruttering). 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293862 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201704037 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HEALTHPACK AS, c/o Gisli Eiriksson, Hestengbakken 

8, 3047 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd som supplement til normal diett med 
helsebringende effekt,måltidserstatning, dietetisk mat 
og drikke. Kostholds og ernæringstilskuddsamt diett-
tilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293863 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201704055 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, Box 101, SE-
73061 VIRSBO, Sverige 

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

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Betjeningspanel for styring av oppvarmingssystemer 
for bygninger; skjermer; måleinstrumenter; detektorer; 
termostater; elektroniske indikatorpaneler; 
telekommunikasjonsutstyr; sensorer [måleutstyr], 
utenom for medisinsk bruk; dataprogramvare; 
datamaskinvare. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for oppvarming, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; 
termostatventiler (deler av oppvarmingsinstallasjon); 
varmeinstallasjoner; ventilasjonsanlegg; kjøleanlegg; 
gulvvarmeinstallasjoner. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
oppvarming, luftrensing, kjøling, tørking, ventilering, 
temperaturkontroll og klimaanlegg; installasjon og 
reparasjon av varme-, ventilasjons- og 
klimaanleggsystemer; rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av varme- og kjøleapparater; 
installasjon av kontrollsystemer for klimaanlegg; 
konsulentbistand ved byggingstjenester; 
byggevirksomhet; bygningsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293864 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201704274 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Goodyear Tire & Rubber Co, 200 Innovation Way 
Akron, US-OH44316 AKRON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Dekk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293865 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201707526 
(220) Inndato: 2017.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Hjelmer til bruk i sport; tilbehør til hjelmer; 
beskyttelsesmasker; briller; solbriller; briller for sport; 
skibriller; alpint- og snowboardbriller; brilleglass; 
brilleetuier; cover for telefoner og bærbare 
datamaskiner; hodetelefoner; 
interkommunikasjonsapparater; skredsøkere; 
kompasser; livredningsutstyr; redningsvester; apparater 
for dykkere; dykkerdrakter; elektroniske magasiner; 
hjelmer; beskyttelsesmasker; mapper og etuier for 
telefoner og datamaskiner; nedlastbar software. 

  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; bager; tilbehør til bagger; 
regntrekk til bagger og ryggsekker; bæremeis for 
bæring av barn; ryggsekker; ransler; håndvesker; 
kartmapper; paraplyer; lommebøker. 

  Klasse 25   Klær, belter, bukseseler, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfebrett, 
skibindinger, fiskeredskaper, kjelker, klatreutstyr, ski og 
vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett 
og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, 
rulleskøyter og -brett, skateboard, 
beskyttelsesanordninger; beskyttelsesutstyr for sport, 
herunder ryggskinner, håndleddsbeskyttere, 
knebeskyttere, klær med integrert beskyttelsesutstyr for 
sport; elektroniske spill. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293866 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.04, JM, 69874 
(210) Søknadsnr.: 201610348 
(220) Inndato: 2016.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; datahardware til å bære 
på kroppen; håndholdte datamaskiner; nettbrett; 
telekommunikasjonsapparater og –instrumenter; 
telefoner; mobiltelefoner; smarttelefoner; trådløse 
kommunikasjonsinnretninger for overføring av 
stemmer, data, bilder, lyd, video og multimedieinnhold; 
nettverkskommunikasjonsapparater; håndholdte 
digitale elektroniske innretninger i stand til å 
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak 
og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post samt 
annen digital data; digitale elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, i stand til å tilveiebringe tilgang til 
internett, for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, elektronisk post samt annen digital 
data; smartklokker aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
mobilinnretninger, mobiltelefoner, innretninger til å 
bære på kroppen, datamaskiner, dataperferiutstyr, set-
top-bokser, fjernsyn, samt lyd- og videospillere; 
applikasjonsutviklingssoftware; dataspillsoftware; 
nedlastbar forhåndsinnspilt lyd, video og 
multimedieinnhold; dataperiferiutstyr; periferiutstyr for 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; dataperiferiutstyr til å 
bære på kroppen; periferiutstyr til å bære på kroppen 
for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, smartklokker, smartbriller, 
fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; akselerometre; altimetre; 
avstandsmåleapparater; skrittellere; 
trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, 
bildeskjermer, display for montering på hodet, samt 
hodesett for bruk med datamaskiner, smarttelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, fjernsyn, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; smartbriller; 3D-briller; briller; solbriller; 
brillelinser; optisk glass; optiske varer; optiske 
apparater og instrumenter; kameraer; blitser for 
kaeraer; bildeskjermer for datamaskiner, 
mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; tastaturer, mus, 
musematter, printere, diskettstasjoner, samt 
harddisker; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; 
digitale lyd- og videospillere og –opptakere; 
lydhøyttalere; lydforsterkere og –mottakere; 
lydapparater til motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjennelsesapparater; øretelefoner; 
hodetelefoner; mikrofoner, fjernsyn; TV-mottakere og –
monitorer; set-top-bokser; radioer; radiosendere og –
mottakere;     globale posisjoneringssystemer (GPS-

innretninger); navigasjonsinstrumenter; fjernkontroller 
for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, høyttalere, 
forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; datalagringsapparater; 
datamaskinbrikker; batterier; batteriladere; elektriske og 
elektroniske konnektorer, koplinger, kabler og 
ledninger, ladere, dokker, dokkingstasjoner, og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; 
grensesnitt for datamaskiner, dataperiferiutstyr, 
mobiltelefoner, mobile digitale elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 
beskyttende filmer tilpasset for datamaskinskjermer; 
covere, vesker, etuier og beholdere, hylstre, stropper 
og festesnorer for datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
digitale elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 
selfie-stenger; ladere for elektroniske sigaretter; 
elektroniske halsbånd for trening av dyr; elektroniske 
agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; 
kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; 
voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; 
faksmaskiner; veieapparater og –maskiner; 
måleinstrumenter; elektroniske oppslagstavler; 
veieapparater; silisiumskiver (wafer); integrerte kretser; 
forsterkere; fluorescerende skjermer; fjernkontroller; 
ledetråder fir lysstråler (optiske fibrer); elektriske 
installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysatorer; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og –utstyr; 
lydalarmer; animerte tegneserier; klarelamper for 
kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; dataprogrammering; design og utvikling av 
datahardware og -software; design, utvikling og 
vedlikehold av brukerspesifikk datasoftware innen 
området naturlig språk, tale, taler, språk, 
stemmegjenkjennelse og stemmeavtrykk-
gjenkjennelse; utleie av datahardware- og 
softwareapparater og -utstyr; datahardware- og -
softwarekonsultasjonstjenester; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, 
databaser og applikasjoner; tilveiebringe datahardware-
eller -softwareinformasjon online; frembringelse, design 
og vedlikeholdstjenester for nettsider; vertstjenester for 
nettsider; tilveiebringe online, ikke-nedlastbart 
datasoftware; tilveiebringe online, ikke-nedlastbart 
applikasjonsutviklingssoftware; tilveiebringe online, 
ikke-nedlastbart datasoftware brukt for å utvikle andre 
softwareapplikasjoner; datasoftware brukt til utdannelse 
og opplæring i softwareprogrammering og 
applikasjonsutvikling; tilveiebringe online, ikke-
nedlastbart datasoftware brukt i forbindelse med 
datamaskiner, håndholdte digitale elektroniske 
innretninger, digitale elektroniske innretninger til å bære 
på kroppen og smartklokker; 
applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) inkludert 
vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner for andre; 
tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data via internett 
og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
datatjenester, nemlig tilveiebringe en brukertilpasset 
mating (feed) av nyheter, sport, vær, reportasjer og 
annen informasjon, innhold fra tidsskrifter, blogger, og 
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nettsider, samt annen tekst, lyd, video og 
multimedieinnhold;  frembringe registre av online 
informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk for andre; elektronisk 
datalagringstjenester; tilveiebringe et sosialt 
nettverkingsnettsted; kartografi- og karttjenester; 
informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det ovennevnte. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293867 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.19, EM, 015949282 
(210) Søknadsnr.: 201701724 
(220) Inndato: 2017.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lument AB, Box 719, SE-22007 LUND, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

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

Preparater til diagnostikk for medisinsk eller veterinær 
bruk; Kontrastmiddel for medisinsk bruk; 
Kontrastmiddel for bruk med røntgenutstyr; 
Kontrastmiddel for bruk med medisinsk utstyr; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293868 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201702600 
(220) Inndato: 2017.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater unntatt medisinske hår- og 
hudprodukter; hygieniske preparater for medisinske 
formål unntatt medisinske hår- og hudprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293869 
(151) Reg.dato.: 2017.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201704023 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Matsmart in Scandinavia AB, Box 613, SE-10132 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Kokebøker; trykte oppskriftskort. 
  Klasse 35   Detaljhandel med næringsmidler; detaljhandel via 

postordre med næringsmidler; detaljhandel via globale 
datanettverk med næringsmidler; detaljhandel med 
hygieneartikler for mennesker; detaljhandel online med 
kosmetikk; detaljhandel med rengjøringsartikler; 
detaljhandel med toalettartikler; detaljhandel med kjøtt; 
detaljhandel med leker; detaljhandel med 
meieriprodukter; detaljhandel med skalldyr; 
detaljhandel med bakervarer; detaljhandel med 
kjøkkenredskaper; detaljhandel med desserter; 
detaljhandel med konfektyrer; detaljhandel med 
sjokolade; detaljhandel med iskrem; detaljhandel med 
sorbet; detaljhandel med kaffe; detaljhandel med te; 
detaljhandel med kakao; detaljhandel med godteri; 
detaljhandel med kosttilskudd; detaljhandel med 
veterinærartikler; detaljhandel med dietetiske 
preparater; detaljhandel med frossen yoghurt; 
detaljhandel med dyrefor; detaljhandel med alkoholfrie 
drikker; detaljhandel med hygieneartikler for dyr; 
detaljhandel med festdekorasjoner; detaljhandel med 
skjønnhetsartikler for mennesker; detaljhandel via 
kataloger med næringsmidler; detaljhandel med 
preparater for fremstilling av drikker; detaljhandel eller 
detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og 
sanitære preparater og medisinske varer; 
onlineannonsering; bestillingstjenester online; online 
annonsering via datanettverk; elektroniske 
handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om 
produkter online for reklame- og salgsformål; 
tilveiebringe tjenester med prissammenligninger online; 
prissammenligning; presentasjon av varer og tjenester; 
presentasjon av varer i kommersielle media, for 
salgsformål; markedsføring; markedsføringskampanjer; 
direkte markedsføring; administrativ behandling av 
databehandlede innkjøpsordrer; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer mottatt via telefon eller 
data; tilveiebringe forbrukerinformasjon om varer og 
tjenester; produksjon av lydinnspillinger for 
reklameformål; produksjon av lydinnspillinger for 
markedsføringsformål; produksjon av annonse- og 
reklamemateriell; administrativ behandling av 
innkjøpsordrer. 

  Klasse 39   Levering av varer; levering av varer via bud; 
emballering; emballering/ innpakning og lagring av 
varer. 

  Klasse 41   Utgivelse og publisering av aviser; utgivelse og 
publisering av tidsskrifter; publisering og utgivelse av 
bøker; publisering og utgivelse av kokebøker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293870 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.03, GB, 3222682 
(210) Søknadsnr.: 201704299 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The London Taxi Corporation Limited, Li Close, Ansty 

Park, Ansty, GB-CV79RF COVENTRY, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 12   Kjøretøyer og befordringsmidler; befordringsmidler til 
bruk på land, i luften eller i vannet; motorkjøretøyer; 
kommersielle kjøretøyer; drosjer; deler og tilbehør for 
de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Vedlikeholds-, installasjons-, reparasjons- og 
renholdstjenester for kjøretøyer og deler av kjøretøyer; 
service av kjøretøyer og deler av kjøretøyer; 
drivstoffpåfylling; vedlikehold og reparasjon av dekk; 
rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de 
forannevnte nevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293871 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704298 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IWAKI Co., Ltd., 6-6, Kanda-Sudacho 2-chome, 

Chiyoda-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Pumper [maskiner]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293872 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201701414 
(220) Inndato: 2017.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

The famous wrap artist 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Avisera AB, Box 12020, SE-10221 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Innpakningsposer og artikler til emballasje, innpakning 

og lagring av papir, papp eller plast; papir og papp; 
skrivesaker og kontorrekvisita, unntatt møbler; 
bæreposer; etiketter av papir eller papp; permer og 
mapper; selvklebende teip til papirvarer; 
innpakningsteip; gaveposer; skriveblokker; tørkepapir; 
gavepapir; trykksaker; visittkort; kort; konvolutter; 
plakater; brosjyrer; kartonger laget av bølgepapp; 
klistremerker; brikker av papp; kalendere; almanakker. 

  Klasse 18   Reisegods, nemlig reisekofferter laget av lær; 
hatteesker for reiser; kofferter; kofferter med hjul;  
reisemapper [lærvarer]; kofferter og reisevesker; 
vesker, lommebøker; bæreposer av tekstil; poser; 
klesposer for reiser. 

  Klasse 21   Bestikk, kokekar og beholdere; kopper; bokser laget 
av plast; papptallerkener; plasttallerkener; plastflasker; 
lunsjbokser [matbokser]. 

  Klasse 26   Bånd av tekstil; bånd for gavepakking. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293873 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704297 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UBCONNECT AS, Vollebekkveien 2 B, 0598 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 37   Elektriske installasjonstjenester Rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av mekanisk og elektrisk utstyr Rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon av kommunikasjonsutstyr 
Installasjon og reparasjon av antenner 
Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
byggeprosjekter Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved eiendomsprosjekter Installasjon 
og reparasjon av datamaskiner Konstruksjon av 
stålstrukturer Konstruksjon av telekommunikasjonstårn 
Elektriske installasjonstjenester Oppføring, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindmøller, vindkraftverk, 
vindturbiner og andre vinddrevne maskiner Oppføring, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindturbiner, 
vindparker og andre vinddrevne maskiner Installasjon 
og vedlikehold av elektronisk utstyr Installasjon og 
vedlikehold av maskinvare for datanettverk og 
Internettilgang Installasjon og reparasjon av 
datamaskinvare Installasjon, konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av energi- og strømgenererende 
apparater, utstyr og installasjoner Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for generering av strøm 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
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generering av strøm Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for strømforsyning Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiseringssystemer 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatiseringsutstyr for bygninger Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare og 
eksternenheter Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datanettverk og IT-utstyr Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fjernvarmeanlegg 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr for bruk 
innen automasjon Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk utstyr Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektrisk belysning Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektronisk kontrollutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk 
databehandlingsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk overvåkingsutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
bruk innen veibygging Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brannalarmer Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brann- og sikkerhetsalarmer Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av gass- og strømsystemer 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
for datanettverk Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av maskinvare for datakommunikasjonsnettverk 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
for databehandlingsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av LED-belysning Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av belysning Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måle- og testutstyr og instrumenter 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
instrumenter innen måling, signalisering og overvåking 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av jernbanespor 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsutstyr Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av solcellepaneler for generering av strøm, solfangere 
og fotoelektriske moduler Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gatebelysning Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr og -
instrumenter Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telefon- og kommunikasjonsutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og 
vindturbiner Tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon Tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon utført av en altmuligmann Installasjon av 
utstyr for generering av kraft Installasjon av 
automatiseringsutstyr for bygninger Installasjon av 
kommunikasjonsutstyr Installasjon av datamaskinvare 
Installasjon av elektriske lys- og strømsystemer 
Installasjon av energieffektivt utstyr Installasjon av 
brannalarmer Installasjon av brannsikringsutstyr 
Installasjon av armaturer og beslag for bygninger 
Installasjon av maskinvare og kabler for Internettilgang 
Installasjon av maskinvare for datasystemer 
Installasjon av maskinvare for Internettilgang 
Vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr 
Byggeplassoppsyn Renovasjon, reparasjon og 
vedlikehold av elektrisk ledningsnett Reparasjon og 
vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektroniske 
informasjonspaneler Reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske anlegg Reparasjon og vedlikehold av 
maskiner for veibygging Reparasjon og vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere 
Reparasjon av elektrisk utstyr Reparasjon av elektrisk 
utstyr og elektrotekniske anlegg Reparasjon av 
energiforsyningsanlegg Reparasjon av 
energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 

tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål 
Reparasjon av sanitetsinstallasjoner Reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning Reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning og fremskaffelse av 
relatert informasjon Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for produksjon av integrerte kretser 
Reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner 
Reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for telekommunikasjon, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon Reparasjon og 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, utenom for telefonapparater, 
radiomottakere og tv-mottakere Bolig- og 
forretningsbyggkonstruksjon Installasjon eller 
reparasjon av låser Veibygging Kabling for 
telekommunikasjon Installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater Installasjon og reparasjon av 
brannalarmer Byggevirksomhet Byggeledelse 
Veidekking og brolegging Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293874 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201703903 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CONSOLIDE AS, Nesheimvegen 49, 7607 

LEVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsdrift; analyse av 

forretningsdata; administrativ ordrebehandling; 
anskaffelser av kontrakter for andre; 
databehandlingstjenester; IKT-tjenester; formidling av 
regnskapssystemer; formidling av 
økonomistyringsverktøy; rådgivningstjenester innen 
regnskap; administrasjon av prosjekter innen bygg- og 
anleggsbransjen; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; bedriftsrådgivningstjenester innen 
bygg- og anleggsbransjen; risikostyringsrådgivning for 
bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen; 
rådgivningstjenester innen formidling, rekruttering og 
administrasjon av personale; rådgivning vedørende 
helse, miljø og sikkerhet (HMS); 
markedsføringsrådgivning; strategisk bedriftsrådgivning 
og konseptutvikling; rådgivningstjenester i forbindelse 
med franchisevirksomhet; rådgivning innen 
prosjektstyring; rådgivning innen økonomistyring; utleie 
av administrative tjenester, herunder tjenester innen 
ledelse, personal- og økonomistyring; formidling av 
administrative tjenester, herunder tjenester innen 
ledelse, personal- og økonomistyring; 
arbeidsformidling; utleie av håndverkere; formidling av 
utleietjenester av håndverkere. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; konstruksjon av 
kontorbygninger, forretningsbygg, offentlige bygninger, 
boligbygg, leilighetsbygg og eneboliger; reparasjon og 
vedlikehold av kontorbygninger, forretningsbygg, 
offentlige bygninger, boligbygg, leilighetsbygg og 
eneboliger; inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon 
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ved byggeprosjekter; installasjonstjenester for bygging 
av stillaser, arbeids- og byggeplattformer; utleie av 
stillaser, arbeids- og byggeplattformer; utleie av 
anleggs- og byggutstyr; utleie av maskiner, verktøy og 
utstyr for bruk innen byggkonstruksjon; formidling av 
utleietjenester innen stillaser, arbeids- og 
byggeplattformer; formidling av utleietjenester innen 
anleggs- og byggutstyr; formidling av maskiner, verktøy 
og utstyr for bruk innen byggkonstruksjon. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
utleie av kjøretøyer; bilutleie; formidling av 
bilutleietjenester.  

  Klasse 41   Yrkesfaglig opplæring; faglig kompetanseopplæring; 
førstehjelpskurs; kurs innenfor salg og service; kurs 
innen kundepleie; kurs innen bruk av programvare og 
dataprogramvare; kurs innen helse, miljø og sikkerhet 
(HMS); kurs innen prosjektstyring; kurs og opplæring 
innen ledelse; kurs innen økonomistyring; tjenester 
innen utdanning, opplæring og undervisning i 
forbindelse med bygg- og anleggsbransjen; opplæring 
og undervisning innen teknologi og innovasjon; 
organisering og utførelse av konferanser, seminarer og 
opplæringskurs.  

  Klasse 42   Arkitekttjenester for design av kontorbygninger, 
forretningsbygg, offentlige bygninger, boligbygg, 
leilighetsbygg og eneboliger; 
landskapsarkitekttjenester; rådgivningstjenester i 
forbindelse med arealplanlegging; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293875 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201703904 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CONSOLIDE AS, Nesheimvegen 49, 7607 

LEVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsdrift; analyse av 

forretningsdata; administrativ ordrebehandling; 
anskaffelser av kontrakter for andre; 
databehandlingstjenester; IKT-tjenester; formidling av 
regnskapssystemer; formidling av 
økonomistyringsverktøy; rådgivningstjenester innen 
regnskap; administrasjon av prosjekter innen bygg- og 
anleggsbransjen; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; bedriftsrådgivningstjenester innen 
bygg- og anleggsbransjen; risikostyringsrådgivning for 
bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen; 
rådgivningstjenester innen formidling, rekruttering og 
administrasjon av personale; rådgivning vedørende 

helse, miljø og sikkerhet (HMS); 
markedsføringsrådgivning; strategisk bedriftsrådgivning 
og konseptutvikling; rådgivningstjenester i forbindelse 
med franchisevirksomhet; rådgivning innen 
prosjektstyring; rådgivning innen økonomistyring; utleie 
av administrative tjenester, herunder tjenester innen 
ledelse, personal- og økonomistyring; formidling av 
administrative tjenester, herunder tjenester innen 
ledelse, personal- og økonomistyring; 
arbeidsformidling; utleie av håndverkere; formidling av 
utleietjenester av håndverkere.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; konstruksjon av 
kontorbygninger, forretningsbygg, offentlige bygninger, 
boligbygg, leilighetsbygg og eneboliger; reparasjon og 
vedlikehold av kontorbygninger, forretningsbygg, 
offentlige bygninger, boligbygg, leilighetsbygg og 
eneboliger; inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon 
ved byggeprosjekter; installasjonstjenester for bygging 
av stillaser, arbeids- og byggeplattformer; utleie av 
stillaser, arbeids- og byggeplattformer; utleie av 
anleggs- og byggutstyr; utleie av maskiner, verktøy og 
utstyr for bruk innen byggkonstruksjon; formidling av 
utleietjenester innen stillaser, arbeids- og 
byggeplattformer; formidling av utleietjenester innen 
anleggs- og byggutstyr; formidling av maskiner, verktøy 
og utstyr for bruk innen byggkonstruksjon. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
utleie av kjøretøyer; bilutleie; formidling av 
bilutleietjenester.  

  Klasse 41   Yrkesfaglig opplæring; faglig kompetanseopplæring; 
førstehjelpskurs; kurs innenfor salg og service; kurs 
innen kundepleie; kurs innen bruk av programvare og 
dataprogramvare; kurs innen helse, miljø og sikkerhet 
(HMS); kurs innen prosjektstyring; kurs og opplæring 
innen ledelse; kurs innen økonomistyring; tjenester 
innen utdanning, opplæring og undervisning i 
forbindelse med bygg- og anleggsbransjen; opplæring 
og undervisning innen teknologi og innovasjon; 
organisering og utførelse av konferanser, seminarer og 
opplæringskurs.  

  Klasse 42   Arkitekttjenester for design av kontorbygninger, 
forretningsbygg, offentlige bygninger, boligbygg, 
leilighetsbygg og eneboliger; 
landskapsarkitekttjenester; rådgivningstjenester i 
forbindelse med arealplanlegging; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293876 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704017 
(220) Inndato: 2017.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SUBSUN AS, Roveruds gate 12, 0481 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer 

[innregistrerte på databærere]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; grensesnittenheter for 
datamaskiner; nedlastbare billedfiler. 

  Klasse 38   Elektronisk postoverføring; elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; 
kringkasting over nett (webcasting); kommunikasjon 
ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk 
fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av 
digitale filer; overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
sending av fjernsynsprogram; telefonisk 
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kommunikasjon; telegrafisk kommunikasjon; 
telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang 
til et globalt computernettverk; tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; tilveiebringelse av online forum; 
tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringe 
adgang til betalt digitalt innhold på nett; tilveiebringelse 
av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs 
kringkasting; videokonferansetjenester. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; bookingtjenester for 
underholdning; reservasjon og booking for billetter til 
konserter, show og underholdningsevents; organisering 
av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering og ledelse av kollokvium; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
seminarer; privatundervisning; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skriving av 
tekster [andre enn for reklameformål]; 
tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; yrkesveiledning; bookingtjenester via 
internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293877 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704294 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UBCONNECT AS, Vollebekkveien 2 B, 0598 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Elektriske installasjonstjenester Rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av mekanisk og elektrisk utstyr Rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon av kommunikasjonsutstyr 
Installasjon og reparasjon av antenner 
Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
byggeprosjekter Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved eiendomsprosjekter Installasjon 
og reparasjon av datamaskiner Konstruksjon av 
stålstrukturer Konstruksjon av telekommunikasjonstårn 
Elektriske installasjonstjenester Oppføring, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindmøller, vindkraftverk, 
vindturbiner og andre vinddrevne maskiner Oppføring, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindturbiner, 
vindparker og andre vinddrevne maskiner Installasjon 
og vedlikehold av elektronisk utstyr Installasjon og 
vedlikehold av maskinvare for datanettverk og 
Internettilgang Installasjon og reparasjon av 
datamaskinvare Installasjon, konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av energi- og strømgenererende 
apparater, utstyr og installasjoner Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for generering av strøm 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
generering av strøm Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for strømforsyning Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiseringssystemer 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

automatiseringsutstyr for bygninger Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare og 
eksternenheter Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datanettverk og IT-utstyr Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fjernvarmeanlegg 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr for bruk 
innen automasjon Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk utstyr Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektrisk belysning Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektronisk kontrollutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk 
databehandlingsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk overvåkingsutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
bruk innen veibygging Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brannalarmer Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brann- og sikkerhetsalarmer Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av gass- og strømsystemer 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
for datanettverk Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av maskinvare for datakommunikasjonsnettverk 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
for databehandlingsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av LED-belysning Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av belysning Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måle- og testutstyr og instrumenter 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
instrumenter innen måling, signalisering og overvåking 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av jernbanespor 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsutstyr Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av solcellepaneler for generering av strøm, solfangere 
og fotoelektriske moduler Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gatebelysning Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr og -
instrumenter Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsutstyr Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telefon- og kommunikasjonsutstyr 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og 
vindturbiner Tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon Tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon utført av en altmuligmann Installasjon av 
utstyr for generering av kraft Installasjon av 
automatiseringsutstyr for bygninger Installasjon av 
kommunikasjonsutstyr Installasjon av datamaskinvare 
Installasjon av elektriske lys- og strømsystemer 
Installasjon av energieffektivt utstyr Installasjon av 
brannalarmer Installasjon av brannsikringsutstyr 
Installasjon av armaturer og beslag for bygninger 
Installasjon av maskinvare og kabler for Internettilgang 
Installasjon av maskinvare for datasystemer 
Installasjon av maskinvare for Internettilgang 
Vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr 
Byggeplassoppsyn Renovasjon, reparasjon og 
vedlikehold av elektrisk ledningsnett Reparasjon og 
vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr 
Reparasjon og vedlikehold av elektroniske 
informasjonspaneler Reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske anlegg Reparasjon og vedlikehold av 
maskiner for veibygging Reparasjon og vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere 
Reparasjon av elektrisk utstyr Reparasjon av elektrisk 
utstyr og elektrotekniske anlegg Reparasjon av 
energiforsyningsanlegg Reparasjon av 
energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål 
Reparasjon av sanitetsinstallasjoner Reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning Reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning og fremskaffelse av 
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relatert informasjon Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for produksjon av integrerte kretser 
Reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner 
Reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for telekommunikasjon, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon Reparasjon og 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, utenom for telefonapparater, 
radiomottakere og tv-mottakere Bolig- og 
forretningsbyggkonstruksjon Installasjon eller 
reparasjon av låser Veibygging Kabling for 
telekommunikasjon Installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater Installasjon og reparasjon av 
brannalarmer Byggevirksomhet Byggeledelse 
Veidekking og brolegging Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293878 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201701759 
(220) Inndato: 2017.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ÅMOT KOMMUNE, Torget 1, 2450 RENA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293879 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201514313 
(220) Inndato: 2015.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Registreringsterminaler, betalingsterminaler, 

elektronisk utstyr for adgangskontroll, 
dataoverføringsutstyr, datalagringsutstyr, 
datalagringsmedier, telekommunikasjonsutstyr, 
herunder nærfeltkommunikasjonsutstyr (NFC-utstyr); 
apparater og instrumenter for elektroniske 
forretningstransaksjoner og elektronisk handel; 
nedlastbare applikasjoner. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, herunder 

nærfeltkommunikasjonstjenester (NFC-tjenester), 
dataoverføringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293880 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.05, US, 87/193,962 
(210) Søknadsnr.: 201704292 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 301, 
US-MA01803 BURLINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig injiserbare 
smerteterapeutika; farmasøytiske preparater for bruk 
ved behandling av muskelskjelettlidelser, 
bløtvevslidelser og artritt; smertestillende og 
betennelsesdempende farmasøytiske preparater; 
farmasøytiske preparater for injeksjon for medisinske 
formål for behandling av muskelskjelettlidelser, 
bløtvevslidelser og artritt; medikamentavgivelsesmidler 
i form av oppløselige mikrosfærer som fremmer 
avgivelse av farmasøytiske preparater; 
medikamentavgivelsesmidler bestående av 
forbindelser, som er en komponent i farmasøytiske 
preparater, som fremmer avgivelse av et stort utvalg 
legemidler. 

  Klasse 42   Forskning og utvikling av farmasøytiske preparater, 
produkter og teknologi innen området for 
muskelskjelettlidelser, bløtvevslidelser og artritt, og nye 
behandlinger av smerte, betennelse og funksjonssvikt i 
leddene; medisinsk og vitenskapelig forskning og 
utvikling innen muskelskjelettlidelser, bløtvevslidelser 
og artritt, og nye behandlinger av smerte, betennelse 
og funksjonssvikt i leddene; tilveiebringe medisinsk og 
vitenskapelig forskningsinformasjon innen områdene 
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for muskelskjelettlidelser, bløtvevslidelser og artritt, og 
nye behandlinger av smerte, betennelse og 
funksjonssvikt i leddene; farmasøytiske og kliniske 
studier; vitenskapelige undersøkelser for medisinske 
formål; medisinsk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293881 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201702999 
(220) Inndato: 2017.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CARLOT AS, Mellbydalen 18, 0287 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 
Vika, 0124 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Containere av metall. 
  Klasse 12   Frontruter for biler; Frontruter for kjøretøy; Vinduer for 

biler; Glassruter for kjøretøyer.  
  Klasse 19   Glassruter for bygning, vindusglass; Bygningsglass; 

Vindusglass, for bygging; Vindusglass [unntatt for 
kjøretøyer].  

  Klasse 20   Glass- og speilvarer (interiør); Containere, ikke av 
metall.  

  Klasse 35   Administrasjon av forretningsanliggender; 
Administrasjon av handelstjenester; Administrative 
tjenester; Anskaffelse av kontrakter for andre; 
Assistanse og rådgivning om bedriftsorganisasjon og -
ledelse; Bedriftsassistanse; Bedriftsledelse; Bistand 
ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om 
forretninger; Forretningsforhandlingstjenester i 
forbindelse med å matche potensielle private investorer 
med entreprenører som trenger finansiering; 
Forretningsevaluering; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; Markedsføring; Planlegging av 
avtaler [kontortjenester]; Regnskapskontroll; 
Reklamevirksomhet; Rådgivning for forretningsledelse; 
Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
Strategisk forretningsplanlegging;  Annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  

  Klasse 36   Adminstrasjon av salg av fast eiendom; 
Anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; 
Bestyrelse av fast eiendom; Betalingstjenester i 
forbindelse med leie av bygninger; Boligformidling 
[leiligheter]; Eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse 
med forretningsbygg; Eiendomsinvesteringsforvaltning; 
Eiendomsinvesteringstjenester; Eiendomsrådgivning; 
Eiendomsomsetning; Finansiell virksomhet; Finansielle 
investerings- og rådgivningstjenester; 
Finansrådgivning; Finansstyring av 
eiendomsprosjekter; Investering i fast eiendom og 
forvaltningstjenester; Kapitalinvesteringer; 
Konsultasjoner om forvaltning av fast eiendom; 
Taksering av fast eiendom; Utleie av fast eiendom; 
investering i fast eiendom; Utleie av bygninger.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet; Reparasjon av biler; Reparasjon 
eller vedlikehold av biler; Byggevirksomhet; 
reparasjons- og installasjonsvirksomhet av bygg, 
anlegg og kjøretøyer; Reparasjon og vedlikehold av 
transportcontainere; Tjenester innen konstruksjon, 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon; Vedlikeholds- og 
reparasjonstjenester.  

  Klasse 39   Utleie av containere. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293882 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704291 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stayhard AB, Ödegärdsgatan 6, SE-504 64 BORÅS, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Fritidsvesker (casual bags); lommebøker. 
  Klasse 25   Klesplagg; undertøy; fottøy, hodeplagg; ytterklær; 

strikkeplagg, strandklær; ørevarmere; skjerf; belter 
(klesplagg), turnklær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293883 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704293 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DYRSKUEN ARRANGEMENT AS, Nordbygdivegen 

60, 3840 SELJORD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293884 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201703980 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOCUS CARE CLARITY+ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED, 14 
Jan Smuts Road, Beaconvale, ZA-7500 PAROW, Sør-
Afrika 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper; parfymevarer, eteriske oljer og kosmetikk, 
hårpleiemidler, tannpussemidler, ikke-medisinske 
hudpleiepreparater, ikke-medisinske hudpleiemidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293885 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704319 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRISVOLD PRIVATGYMNAS AS, Pilestredet 56, 0167 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer (software), nedlastbar programvare; 
dataprogrammer (software), innregistrert på 
databærere; nedlastbare applikasjoner; instruksjons- 
og undervisningsmateriell, de forannevnte varer som 
nedlastbart materiell og/eller innregistrert på 
databærere, herunder tilbudt/tilgjengelig på internet, 
desktop og mobiltelefoner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; undervisning  og kursvirksomhet; formidling 
av studier på universitetsnivå i utlandet; informasjon 
vedrørende utdannelse; korrespondansekurs; 
korrespondanseundervisning; organisering og ledelse 
av seminarer og kurs; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Skoletjenester [utdannelse]; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; utgivelse av bøker; utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster; veiledning; coaching 
(trening og veiledning);yrkesfaglig opplæring; 
yrkesveiledning; karriererådgiving; studieveiledning; 
kurs og undervisningsvirksomhet tilbudt online; de 
forannevnte tjenester også tilbudt/tilgjengelig på 
internet, desktop og mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293886 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704042 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SURPLUSHUB INTERNATIONAL AS, Postboks 155, 
4381 HAUGE I DALANE, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tilveiebringelse av forretningsinformasjon via globale 
datanettverk; annonse- og reklamevirksomhet; bistand 
ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salgsfremmende tjenester (for 
tredjemann); on-lineannonsering på datanettverk; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og tilbydere av varer og tjenester. 

  Klasse 38   Datanettverkkommunikasjonstjenester; digital 
overføring av data; elektronisk kommunikasjon i form 
av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; 
dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, 
informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner; tilgang til plattformer for e-handel på 
internett; tilgang til plattformer for elektronisk 
informasjon, kommunikasjon og overføring på internett; 
tilgang til plattformer og portaler på internett; 
brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder 
som inneholder informasjon om et bredt utvalg av 
emner; brukertilgang til informasjon på internett; 
brukertilgang til plattformer på internett; brukertilgang til 
portaler på internett; brukertilgang til søkemotorer; 
telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293887 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704320 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FRISVOLD PRIVATGYMNAS AS, Pilestredet 56, 0167 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

dataprogrammer (software), innregistrert på 
databærere; nedlastbare applikasjoner; instruksjons- 
og undervisningsmateriell, de forannevnte varer som 
nedlastbart materiell og/eller innregistrert på 
databærere, herunder tilbudt/tilgjengelig på internet, 
desktop og mobiltelefoner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; undervisning  og kursvirksomhet; formidling 
av studier på universitetsnivå i utlandet; informasjon 
vedrørende utdannelse; korrespondansekurs; 
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korrespondanseundervisning; organisering og ledelse 
av seminarer og kurs; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Skoletjenester [utdannelse]; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; utgivelse av bøker; utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster; veiledning; coaching 
(trening og veiledning);yrkesfaglig opplæring; 
yrkesveiledning; karriererådgiving; studieveiledning; 
kurs og undervisningsvirksomhet tilbudt online; de 
forannevnte tjenester også tilbudt/tilgjengelig på 
internet, desktop og mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293888 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704284 
(220) Inndato: 2017.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MADLA HANDELSLAG SA, Madlakrossen 7, 4042 

HAFRSFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Næringsmidler av korn; brød, bakverk og 

konditorvarer, konfektyrer. 
  Klasse 40   Bakerivirksomhet, nemlig bearbeiding og produksjon 

av bakervarer. 
  Klasse 43    Bakerivirksomhet, nemlig servering av baker- og 

konditorvarer;bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
catering 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293889 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704045 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Matsmart in Scandinavia AB, Box 613, SE-10132 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Kokebøker; trykte oppskriftskort. 
  Klasse 35   Detaljhandel med næringsmidler; detaljhandel  via 

postordre med næringsmidler; detaljhandel via globale 
datanettverk med næringsmidler; detaljhandel med 
hygieneartikler for mennesker; detaljhandel online med 
kosmetikk; detaljhandel med rengjøringsartikler; 
detaljhandel med toalettartikler; detaljhandel med kjøtt; 
detaljhandel med leker; detaljhandel med 
meieriprodukter; detaljhandel med skalldyr; 
detaljhandel med bakervarer; detaljhandel med 
kjøkkenredskaper; detaljhandel med desserter; 
detaljhandel med konfektyrer; detaljhandel med 
sjokolade; detaljhandel med iskrem; detaljhandel med 
sorbet; detaljhandel med kaffe; detaljhandel med te; 
detaljhandel med kakao; detaljhandel med godteri; 
detaljhandel med kosttilskudd; detaljhandel med 
veterinærartikler; detaljhandel med dietetiske 
preparater; detaljhandel med frossen yoghurt; 
detaljhandel med dyrefor; detaljhandel med alkoholfrie 
drikker; detaljhandel med hygieneartikler for dyr; 
detaljhandel med festdekorasjoner; detaljhandel med 
skjønnhetsartikler for mennesker; detaljhandel  via 
kataloger med næringsmidler; detaljhandel med 
preparater for fremstilling av drikker; detaljhandel eller 
detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og 
sanitære preparater og medisinske varer; 
onlineannonsering; Bestillingstjenester online; online 
annonsering via datanettverk; elektroniske 
handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om 
produkter online for reklame- og salgsformål; 
Tilveiebringe tjenester med prissammenligninger 
online; prissammenligning; presentasjon av varer og 
tjenester; presentasjon av varer i kommersielle media, 
for salgsformål; markedsføring; 
markedsføringskampanjer; direkte markedsføring; 
administrativ behandling av databehandlede 
innkjøpsordrer; administrativ behandling av 
innkjøpsordrer mottatt via telefon eller data; 
tilveiebringe forbrukerinformasjon om varer og 
tjenester; produksjon av lydinnspillinger for 
reklameformål; produksjon av lydinnspillinger for 
markedsføringsformål; produksjon av annonse- og 
reklamemateriell; administrativ behandling av 
innkjøpsordrer. 

  Klasse 39   Levering av varer; levering av varer via bud; 
emballering; emballering/ innpakning og lagring av 
varer. 

  Klasse 41   Utgivelse og publisering av aviser; utgivelse og 
publisering av tidsskrifter; publisering og utgivelse av 
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bøker; publisering og utgivelse av kokebøker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293890 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201611661 
(220) Inndato: 2016.10.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

ETT TALL, ETT STED, ÉN GANG
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DIGITALL AS, Postboks 269, 1377 BILLINGSTAD, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Brannslukningsapparater.  
  Klasse 41   Sportslige og kulturelle aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293891 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201704327 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAV4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP-
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293892 
(151) Reg.dato.: 2017.09.15 
(210) Søknadsnr.: 201700347 
(220) Inndato: 2017.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BKK DIGITEK AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av infrastruktur 
for bredbåndsnettverk, fibernettverk, datanettverk og 
internettilgang; installasjon, reparasjon og vedlikehold 
av kabler, maskinvare og annet utstyr for 
bredbåndsnettverk, fibernettverk, datanettverk og 
internettilgang; drift, nemlig vedlikehold av infrastruktur 
for bredbåndsnettverk, fibernettverk, datanettverk og 
internettilgang; montasje av fiber-, bredbånds- og 

telekommunikasjonsanlegg.  
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting av tv-

programmer, filmer, lyd, video og multimedia via 
internett og andre kommunikasjonsnettverk; 
kringkastingstjenester og tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang for video- og lydinnhold via 
en bestillingsprogramtjeneste via internett; 
kommunikasjonstjenester på internett; digital overføring 
av data via internett; elektronisk kommunikasjon i form 
av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
elektronisk utveksling av meldinger i form av 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektronisk 
overføring av dataprogrammer via internett; sende alle 
typer meldinger til internettadresser [nettmeldinger]; 
kommunikasjons- og adgangstjenester for internett- og 
intranett; tilgang til databaser på internett; tilgang til 
nettsteder for digitalmusikk på internett; tilgang til 
plattformer for e-handel på internett; tilgang til 
elektroniske kommunikasjonsnettverk, til internett og 
ekstranett; tilgang til plattformer for elektronisk 
informasjon, kommunikasjon og overføring på internett; 
tilgang til informasjon via internett; 
telekommunikasjonskoblinger til internett; strømming av 
lyd- og videomateriale på internett; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; telekommunikasjonstjenester via 
fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; 
brukerstøttetjenester for bredbåndsnettverk, 
fibernettverk, datanettverk og internettilgang. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; informasjon i forbindelse med nettbasert 
underholdning og utdanning, eller via tv, bredbånd og 
trådløs kommunikasjon; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via tv-, bredbånd-, trådløse 
og nettbaserte tjenester; tilveiebringelse av 
multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester. 

  Klasse 42   Fremskaffelse av søkemotorer for internettet; 
rådgivning i forbindelse med opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; design og opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; installasjon og 
vedlikehold av programvare for bredbåndsnettverk, 
fibernettverk, datanettverk og internettilgang; utleie av 
programvare for bredbåndsnettverk, fibernettverk, 
datanettverk og internettilgang; ingeniørvirksomhet; 
teknisk prosjektplanlegging; planlegging av fiber-, 
bredbånds- og telekommunikasjonsanlegg; teknisk 
prosjektplanlegging for fiber-, bredbånds- og 
telekommunikasjonsanlegg; datakonsulenttjenester; 
teknisk overvåking og kontroll av infrastruktur for 
bredbåndsnettverk, fibernettverk, datanettverk og 
internettilgang. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293893 
(151) Reg.dato.: 2017.09.16 
(210) Søknadsnr.: 201704052 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Somersholm AS, Landøyveien 86, 1394 NESBRU, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 

glassvarer, porselen og keramikk, herunder drikkeglass 
og karafler. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, herunder jakker, skjerf 
(klesplagg), hodeskjerf, silkeskjerf, gensere og hansker 
[bekledning]. 

  Klasse 35   Salg [detalj- og engros-], herunder elektronisk 
fjernhandel, netthandel og handel over disk av kunst og 
antikviteter, trykksaker, fotografier, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt –beholdere, glassvarer, 
porselen og keramikk, herunder drikkeglass og karafler, 
klær, fottøy, hodeplagg, herunder jakker, skjerf 
(klesplagg), hodeskjerf, silkeskjerf, gensere og hansker 
[bekledning], viner; import- og eksportagenturer, 
herunder av viner.  

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; rådgivningstjenester i 
forbindelse med finansiell risikostyring; finansielle 
informasjons- og rådgivningstjenester; finansielle 
investerings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med taksering av antikviteter; 
taksering av og fremleggelse av informasjon om 
antikviteter; konsulentbistand for investering i kunst og 
antikviteter; megling, verdivurdering og taksering av 
kunst og antikviteter. 

  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter; drift av kunstgallerier og 
antikvitetsforretning [fremstilling, utstilling]; utleie av 
kunst; organisering av utstillinger for kulturelle formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293894 
(151) Reg.dato.: 2017.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201704370 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, US-
TN38116 MEMPHIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Artroskopisk kirurgisk instrumenter; sonder for bruk i 
artroskopisk kirurgi; elektrokirurgiske instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293896 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704341 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 YOURRIDE AS, Smøråsvegen 22, 5238 RÅDAL, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Understell for kjøretøy inkludert bremser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293897 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704342 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NÚNOO ApS, Classensgade 17 B, st. tv., DK-2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Awapatent A/S, Strandgade 56, DK-1401 

KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Reisebager, bager, punger og andre bæreposer, 
håndvesker og handlevesker, punger, ryggsekker, 
skolesekker, skuldervesker.     

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Detaljsalg, engrossalg, også via internett med 

reisebager, bager, punger og andre bæreposer, 
håndvesker og handlevesker, punger, ryggsekker, 
skolesekker, skuldervesker, klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 



registrerte varemerker 2017.09.25 - nr 39/17

24 
 

(111) Reg.nr.: 293898 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.21, EM, 016063927 
(210) Søknadsnr.: 201704380 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 No Carbs Company AB, Box 22029, SE-10422 
STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; kaseinbasert 
kosttilskudd; hvetebasert kosttilskudd; 
soyaproteinkosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kosttilskudd bestående av aminosyrer; kosttilskudd 
bestående av vitaminer; koffeinpreparater for 
stimulerende bruk; vitaminpreparater; vitamindrikker; D-
vitaminpreparater; C-vitaminpreparater; A-
vitaminpreparater; B-vitaminpreparater; vitamintilskudd 
i flytende form; multivitaminpreparater. 

  Klasse 29   Konservert, frossen, tørket og kokt frukt og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; melkevarer med tilsatt smakstoffer; 
drikkevarer laget av melk eller som inneholder melk; 
melkebaserte drikkevarer; melkebaserte drikkevarer 
som inneholder kaffe; melkebaserte shakes; 
milkshakes; matoljer og -fett; pudding av 
meieriprodukter.  

  Klasse 30   Næringsmidler av korn; sjokolade; kaffebaserte 
drikker; kaffeerstatninger; blandinger av kaffe; 
kaffebaserte drikkevarer inneholdende melk; drikker 
bestående hovedsakelig av kaffe; kullsyreholdige 
drikker (med kaffe, kakao eller sjokolade). 

  Klasse 32   Mineralvann [drikker] og kullsyreholdig vann samt 
andre alkoholfrie drikkevarer; drikker på basis av 
kjernemelk; energidrikker; kullsyreholdig drikker; 
proteinbaserte sportsdrikker; ikke-alkoholholdige 
drikker smakstilsatt med kaffe; melk ikke laget 
meieriprodukter; smoothies. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293899 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201711434 
(220) Inndato: 2017.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hansa Borg Bryggerier AS, Postboks 24 Kokstad, 5863 
BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293900 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.30, EM, 016116841 
(210) Søknadsnr.: 201704381 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 No Carbs Company AB, Box 22029, SE-10422 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; kaseinbasert 

kosttilskudd; hvetebasert kosttilskudd; 
soyaproteinkosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kosttilskudd bestående av aminosyrer; kosttilskudd 
bestående av vitaminer; koffeinpreparater for 
stimulerende bruk; vitaminpreparater; vitamindrikker; D-
vitaminpreparater; C-vitaminpreparater; A-
vitaminpreparater; B-vitaminpreparater; vitamintilskudd 
i flytende form; multivitaminpreparater. 

  Klasse 29   Konservert, frossen, tørket og kokt frukt og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; melkevarer med tilsatt smakstoffer; 
drikkevarer laget av melk eller som inneholder melk; 
melkebaserte drikkevarer; melkebaserte drikkevarer 
som inneholder kaffe; melkebaserte shakes; 
milkshakes; matoljer og -fett; pudding av 
meieriprodukter.  

  Klasse 30   Næringsmidler av korn; sjokolade; kaffebaserte 
drikker; kaffeerstatninger; blandinger av kaffe; 
kaffebaserte drikkevarer inneholdende melk; drikker 
bestående hovedsakelig av kaffe; kullsyreholdige 
drikker (med kaffe, kakao eller sjokolade). 

  Klasse 32   Mineralvann [drikker] og kullsyreholdig vann samt 
andre alkoholfrie drikkevarer; drikker på basis av 
kjernemelk; energidrikker; kullsyreholdig drikker; 
proteinbaserte sportsdrikker; ikke-alkoholholdige 
drikker smakstilsatt med kaffe; melk ikke laget 
meieriprodukter; smoothies. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293901 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201701087 
(220) Inndato: 2017.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY Karl Fazer AB, Fazerintie 6, FI-01230 VANDA, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
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fryste, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; tilberedte måltider, supper og 
buljonger og snacks; tilberedte desserter, nemlig 
fruktdesserter, yoghurtdesserter, melkebaserte 
desserter, desserter laget av meieriprodukter 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeekstrakter; ris; tapioka og 
sago; mel og preparater laget av korn; brød, kaker og 
konfekt; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (krydder); 
krydder; is; sjokolade; karameller; kaker og kjeks; 
boller; pastiller; tyggegummi; lakrisgodteri; paier; 
slikkepinner; kaker. 

  Klasse 32   Øl; mineral og karbonisert vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikke og fruktjuicer; sirup 
og andre preparater til fremstilling av drikkevarer. 

  Klasse 41   Utdanning; gi opplæring; underholdning; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; Utdanningstjenester knyttet til 
ernæring; Utdanningstjenester knyttet til matlaging; 
utdanning og opplæring knyttet til dietter; utdannings- 
og treningstjenester relatert til helse og velvære; 
organisering av aktiviteter knyttet til matlaging og 
ernæring; Organisering av konkurranser relatert til 
matlaging og ernæring; tilby kurs og seminarer knyttet 
til ernæring, matlaging, helse og velvære; tilby 
sovetrening; opplæring knyttet til endringer i livsstil; 
tilby mental trening [hjernetrening]. 

  Klasse 43   Tilby mat og drikke; midlertidig innkvartering; 
tilberedning av måltider; cateringtjenester; bartjenester; 
kafedrift; kantinedrift; utleie av stoler, bord, duker og 
glass; utleie av kokeapparater, utleie av møterom; 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; 
konsulenttjenester innen det å tilby mat og drikke; 
konsulenttjenester knyttet til mat; Rådgivning relatert til 
matoppskrifter. 

  Klasse 44   Rådgivning og konsulenttjenester knyttet til ernæring; 
konsulenttjenester knyttet til kosthold og ernæring; Råd 
om den personlige velferden til eldre mennesker 
[Helse]; Gi ernæringsinformasjon om mat; Utdeling av 
informasjon knyttet til ernæring; Dietetiske 
rådgivingstjenester; Kostholdsplanlegging og tilsyn; 
Dietetikertjenester; Helserelaterte tjenester, nemlig 
programmer relatert til velvære; søvnterapi; 
søvnklinikktjenester; terapitjenester knyttet til 
søvnløshet; rehabiliteringstjenester for hjernefunksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293902 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704344 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jegflytter.No Ltd, Vendla 24 A, 1397 NESØYA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; bistand ved 

forretningsledelse; faglige konsultasjoner om 
forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; forretningsevaluering; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsundersøkelser; kommersielle 
formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; økonomisk planlegging; økonomiske 
beregninger; omflyttingstjenester; prokura [handel på 
andres vegne]; rådgivning for forretningsledelse; 

rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; 
regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann]; utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse].  

  Klasse 36   Bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast 
eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling 
[leiligheter]; eiendomsomsetning; finansanalyser; 
finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; 
finansielle tjenester i forbindelse med 
selskapsavvikling; finansieringstjenester; 
finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; 
forvaltning av formuer; husleieinnkreving; lån mot 
sikkerhet; rådgivning i finansielle spørsmål; taksering 
av fast eiendom; utlån [finansiering]; utleie av fast 
eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; utleie av 
landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; 
valutaveksling. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293903 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201702355 
(220) Inndato: 2017.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Perfect V Enterprises, Inc., 54 Wayside Place, US-
NJ07042 MONTCLAIR, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinske hudpleiepreparater; duftprodukter og 
parfymevarer; kosmetikk og kosmetiske preparater; 
kroppspleiepreparater, nemlig rensemidler for huden, 
fuktighetsbevarende produkter for huden, hudlotion, 
hudkremer, såper for huden, hudtonere, 
skrubbpreparater for huden, solbeskyttende preparater; 
materialer til å lage kroppskunst, nemlig penner til bruk 
på kroppen, pudder, glitterpudder, shimmerpudder, 
klebende gel, makeup, sprayer til midlertidig tatovering, 
dekorative overføringsbilder og kosmetiske 
våtservietter til midlertidige tatoveringer, og 
overføringsbilder til midlertidig tatovering for bruk som 
kosmetikk; kosmetiske våtservietter; og kosmetikk- og 
makeupsett inneholdende noen eller alle av de 
forannevnte varer. Ingen av de forannevnte varer 
omfatter hårpleie- eller hårstylingsprodukter eller -
preparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293904 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.08, US, 86/969,138 
(210) Søknadsnr.: 201611680 
(220) Inndato: 2016.10.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-

NY10154 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater nemlig en sprøyte 

forhåndsfyllt med farmasøytiske preparater for 
behandling av auto-immune sykdommer, til bruk for 
mennesker. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig, magasiner, bøker, hefter, 
brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev og kataloger i 
fagområdet farmasøytiske preparater for behandling av 
auto-immune sykdommer. 

  Klasse 44   Helseomsorgstjenester, nemlig, tilveiebringelse av 
informasjon til leger, helsepersonell og pasienter 
vedrørende helsespørsmål og helsebevissthet og 
farmasøytiske preparater for behandling av auto-
immune sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293905 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201703915 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WOPAS AS, Kleivi, 3570 ÅL, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 11   Lyktestolper. 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 

metall) for bygnings- og anleggsformål; stolper av tre 
og plast for elektriske strømledninger; ledningsstolper 
(ikke av metall); stolper (ikke av metall) for bygging. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av bygningsmaterialer (ikke av 
metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål, stolper av tre og plast for elektriske 
strømledninger, ledningsstolper (ikke av metall), stolper 
(ikke av metall) for bygging. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293906 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201703916 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WOPAS AS, Kleivi, 3570 ÅL, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Lyktestolper. 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 

metall) for bygnings- og anleggsformål; stolper av tre 
og plast for elektriske strømledninger; ledningsstolper 
(ikke av metall); stolper (ikke av metall) for bygging. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av bygningsmaterialer (ikke av 
metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål, stolper av tre og plast for elektriske 
strømledninger, ledningsstolper (ikke av metall), stolper 
(ikke av metall) for bygging. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293907 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704349 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BETA AS, Postboks 58, 2360 RUDSHØGDA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293908 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201403023 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD, 

Room B186, Building 2, No. 99  Kechuang 14 Street, 
Beijing Economic and Technological Development 
Zone, CN-BEIJING, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; on-line annonsering på 
datanettverk; utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; presentasjon av varer gjennom 
medier, for detaljsalg; bistand ved forretningsledelse; 
forretnings- og forbruksinformasjon og -rådgivning; 
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prissammenligningstjenester; forretningsinformasjoner; 
import- og eksportagenturer; auksjonssalg; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); prokura 
(handel på andres vegne); markedsføring; 
sponsorsøktjenester; innsamling av informasjon for 
bruk i databaser; omflyttingstjenester; konsultasjoner i 
personalspørsmål; administrasjon av handelstjenester; 
bokføring; utleie av salgsautomater; salg av klær, 
fottøy, hodeplagg, hansker, slips, trikotklær, belter 
(bekledning), lærstropper, tørkler, hode- og halstørkler 
av silke, sjal, bijouterivarer, mansjettknapper, optiske 
artikler, bøker, elektroniske apparater og innretninger, 
datamaskiner, kontormateriell, skolemateriell, elektriske 
husholdningsapparater og -innretninger, bilartikler, 
industriartikler, husholdningsapparater og -innretninger, 
hageredskaper, artikler for helse og for personlig pleie, 
utstyr og tilbehør for sport og utendørs aktiviteter, 
bager og etuier, mat, drikker, leker, 
musikkinstrumenter, kjøkkenredskaper, møbler, 
medisinske apparater, fitnessutstyr, treningsutstyr, 
mobiltelefoner, lommeur, armbåndsur, klokker, 
bagasjeetiketter, belter for emballasje, håndtak for 
kofferter, trekk for kofferter og reisevesker, lamper og 
lanterner, utstyr og forsyninger for mødre og babyer, 
materialer og artikler for dekorasjon og innredning i 
hjemmet og for bygging, hjemmetekstiler, audio- og 
videoprodukter, CD-er, DVD-er, automobiler, el-biler, 
utstyr og tilbehør for automobiler og el-biler, batteribiler, 
sykler, kjerrer, trillevogner; online detaljhandel og 
engroshandel med klær, fottøy, hodeplagg, hansker, 
slips, trikotklær, belter (bekledning), lærstropper, 
tørkler, hode- og halstørkler av silke, sjal, bijouterivarer, 
mansjettknapper, optiske artikler, bøker, elektroniske 
apparater og innretninger, datamaskiner, 
kontormateriell, skolemateriell, elektriske 
husholdningsapparater og -innretninger, bilartikler, 
industriartikler, husholdningsapparater og -innretninger, 
hageredskaper, artikler for helse og for personlig pleie, 
utstyr og tilbehør for sport og utendørs aktiviteter, 
bager og etuier, mat, drikker, leker, 
musikkinstrumenter, kjøkkenredskaper, møbler, 
medisinske apparater, fitnessutstyr, treningsutstyr, 
mobiltelefoner, lommeur, armbåndsur, klokker, 
bagasjeetiketter, belter for emballasje, håndtak for 
kofferter, trekk for kofferter og reisevesker, lamper og 
lanterner, utstyr og forsyninger for mødre og babyer, 
materialer og artikler for dekorasjon og innredning i 
hjemmet og for bygging, hjemmetekstiler, audio- og 
videoprodukter, CD-er, DVD-er, automobiler, el-biler, 
utstyr og tilbehør for automobiler og el-biler, batteribiler, 
sykler, kjerrer, trillevogner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293909 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201703979 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Goodyear Tire & Rubber Co, 200 Innovation Way 

Akron, US-OH44316 AKRON, USA 
(740) Fullmektig: 

 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Dekk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293910 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704397 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293911 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704398 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 



registrerte varemerker 2017.09.25 - nr 39/17

28 
 

(111) Reg.nr.: 293912 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704399 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293913 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704400 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293914 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704436 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293915 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201706220 
(220) Inndato: 2017.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Statare Brands Ltd, Agiou Athanasiou 3 & 5 Globe 

Business Center, 2nd floor, Offices 207-208, CY-8021 
PAPHOS, Kypros 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse, malmer; 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallcontainere for lagring eller 
transport; sikkerhetsskap og -skrin; tilbehør til møbler, 
innredningsløsninger, garderober, skyvedører, 
oppbevaringsmøbler, herunder håndtak, knotter, 
garderobestenger, kurver, skittentøyskurver, 
trådkurver, kurvdelere, uttrekk og holdere til bukser, 
sko, slips, belter, strykejern, strykebrett, stenger, 
bøylestenger og opphengsbraketter, de forannevnte 
varer av metall; aerosolbeholdere av metall solgt 
tomme; aluminiumstenger; aluminiumspanel; markiser 
av metall [bygninger]; kurver av vanlig metall; 
drikkebokser av metall; sykkellåser; flaskekorker av 
metall; byster av uedelt metall; skapdørshengsler av 
metall; dørstoppere av metall [skap]; kabelkanaler av 
metall; skråstilte braketter av metall; heisestropper av 
metall; bankbokser av metall; kasser av metall; 
dørlenker av metall; kjeder av vanlig metall for nøkler; 
metallbelagte stålplater og tynnplater; jubileumskrus 
laget av uedelt metall; containere av metall for lagring 
og transport av varer; dekke av metall for innvendig tak; 
fasadekledning av metall; belegg av metall; dekorative 
bokser av metall; bordfigurer laget av uedelt metall; 
dørstolper av metall; dører og vinduer av metall; 
skuffhåndtak av vanlig metall; elektroniske safer; 
metallåsbeslag; gjerdestolper av metall; figurer av 
vanlig metall; branndører av metall; ildfaste materialer 
av metall [byggematerialer]; brannsikre safer i metall; 
gulvpaneler av metall; rammer av metall for skyvedører; 
garasjedørhjul av metall; metallgarasjedører; 
blomsterpinner av metall; drivhus av metall; høytidspynt 
av bronse [ikke trepynt]; høytidspynt av vanlig metall 
[ikke trepynt]; husnumre av metall; jern og stål; 
jernvarer, småartikler av metall; hagekanter av metall; 
plenkanter av metall; lokk av metall; laste- og 
lossepaller av metall; låsbare bokser av metall; 
låsemekanismer av metall; låsesett av metall; låser av 
metall; materialer av metall for stillaser; metallbjeller; 
metallbokser, solgt tomme; metallklessnor; 
metallkoblinger for gulvdekke og bjelkelag; 
metalldørkikkehull [forstørrer ikke]; metallskuffbeslag; 
metallekspansjonshylser for festing av skruer; 
metallåser og -nøkler; metallbrevsprekker; 
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metallnavneskilt og -navneskilt på dør; metallsafer; 
metallkramper for konstruksjon eller industribruk; 
metallgardintrapper og -stiger; speilholdere av metall; 
ikke-elektriske dørklokker; katteluker/hundedører av 
metall; bildeholdere av metall; planteholdere av metall; 
flyttbare scener for offentlige opptredener [plattformer]; 
bankbokser; sikkerhetslåssylindre av metall; 
hylleknekter av metall; dusjgripehåndtak av metall; 
snøkjettinger av metall; skyvedører av metall; 
snøbrettlåser av metall; fartsdumper av metall; kramper 
for konstruksjon eller industribruk; stål i form av 
tynnplater, plater, folier og spoler; lagringstromler av 
metall; lagringspaller av metall; lagerboder av metall; 
gjengede festeanordninger av metall; gjengede 
metallstenger; håndkleholdere av metall; håndklekroker 
av metall; gardinbrett av metall; dyser av metall; 
aluminium; dyrefeller; pengeskrin [metall eller ikke-
metall]; safe [metall eller ikke-metall]; dørhasper av 
metall; gangjern; gulvfliser, av metall; 
identifikasjonsarmbånd av metall; metallenker for 
halsbånd; hengelåser; sikkerhetskjeder; glidetrinser for 
vinduer; hermetikkbokser av metall; containere av 
metall; gelender av metall; bygningsdører av metall; 
kjelekroker av metall; lukkemekanismer for vinduer; 
kroker av metall [isenkram]; jernbeslag for vinduer; 
bekledninger av metall; postkasser av metall; 
dørringeklokker, ikke elektriske; trapper av metall; 
skinner av metall; jernbånd; dørlukkere, ikke elektriske; 
jernbeslag for bygging; låser av metall, andre enn 
elektriske; værhaner; isformer av metall; gitter av 
metall; smekklåser; trinser for senger av metall; 
dørklinker av metall; transportpaller av metall; 
dørhammere; håndjern; rullehjul for møbler av metall; 
husnummer, ikke lysende, av metall; kurver av metall; 
knagger for klær, av metall; låsebolter; fliser av metall; 
dørhåndtak av metall; dørfyllinger av metall; dørbolter 
av metall; isenkramvarer; forbindelsesrør av metall; 
emballasjebeholdere av metall; beholdere av metall; 
karmer av metall; dyrebjeller; bjeller; aluminiumsfolie; 
bindetråder av metall; fat av metall [tønner]; 
sykkelparkeringsstativer av metall; flaskekapsler av 
metall; lukkeanordninger for flasker, av metall; knotter 
[håndtak] av metall; heisetau for håndtering av tung 
last, av metall; byster av uedle metaller; festeklemmer 
for kabel eller rør av metall; døråpnere, ikke elektriske; 
flisegulv av metall; hengsler av metall; dørrammer av 
metall; skillevegger av metall; metallgesimser; 
gesimslister av metall; vinduer av metall; jernbeslag for 
dører; dørtrinser; knagger for klesstativer av metall; 
fordelingsbeholdere av metall, faststående, for 
håndklær,; stillaser av metall; bånd til binding av metall; 
gjerder av metall; skilt av metall; lukkeanordninger for 
vesker, av metall; beslag for møbler av metall; 
minneplater av metall; sengebeslag av metall; beslag 
for dører av metall; lukkeanordninger for beholdere, av 
metall; kister av metall; identitetsplater av metall; 
plakatsøyler av metall; bokstaver og tall av metall, 
unntatt trykktyper; fordelingsrør av metall for 
rørledninger; verktøybokser av metall [tomme]; 
verktøyskrin av metall [tomme]; hjullås; fluenetting av 
metall; sikringsmidler av metall for fjellklatring; metall i 
pudderform; brett av metall; bygningsplater av metall; 
gardintrapper av metall; fastmonterte 
hundeposedispensere av metall; metall på rull eller i 
pulverform for 3d-printere; lukkemekanismer av metall, 
for dører; takpanner av metall; blanke stålstenger; 
veskeknagger av metall; jerrykanner av metall; 
flaggstenger av metall; metallklemmer for forsegling av 
poser; skohengere av metall; skoholdere av metall; 
safer, elektroniske; foldedører av metall; pyntelister av 
metall for bygging. 

  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, bokser, 
innpakningspapir; tidsplanleggere; aktivitetsbøker; 

adressebøker; adresseskilt; møtebøker; kunstblokker; 
kunstbilder; beholdere [konvolutter, poser] av papir eller 
plast, for varepakking; kulepenner; bindemidler for 
bøker og papir; bursdagsbøker; tavler for skole- og 
hjemmebruk; blanke eller delvis trykte papiretiketter; 
blanke eller delvis trykte postkort; bokser av papir; 
skrytebøker [fotoalbum]; visittkort; kakebokser av 
pappkartong; bordkalendere; pappesker; 
pappkartonger for mat og drikke; pappesker i 
sammenleggbar form; pappesker i ferdig form; 
bærevesker laget av papir; kattesengunderlag i form av 
plastposer; julekort; ølbrikker av pappkartong; 
myntalbum; sammenleggbare pappesker; malebøker; 
minnebøker; kladdebøker; tipsbøker for dataspill; 
beholdere laget av pappkartong; beholdere laget av 
papir; isbeholdere av papir eller pappkartong; 
korkplatestifter; hjørner for festing av bilder; bølgepapp; 
datoindikatorer; datostempler [datostempler]; 
dagsplanleggere; dekorative papirsløyfer for fester; 
dekorative bordkurver for bordtilbehør; dagbøker; 
utstansede papirformer; brikker av papir; vinkellinjaler; 
kopipapir; bilde-/musikkalbum; øvingsbøker [tomme]; 
tusjpenner; dokumentmapper; flippovere; bølgepapir 
[bølge til bølgepapp]; gaveposer av papir eller plast; 
gavebøker; gavebokser av papp eller papir; 
gavemerkelapper av papir; gavebånd laget av papir; 
glitterpenner for kontormaterielle formål; grafiske 
kunsttrykk; grafiske kunstreproduksjoner; rutepapir; 
handleposer av papir eller plast; gjestebøker; 
reisebøker; klebetape for kontormateriell eller 
husholdningsformål; håndklær av papir; hengemapper; 
hatteesker av papir; varmefølsomt papir; holdere for 
tape; holdere for kontormateriell; holdere for 
notatblokker; hullmaskiner [kontorrekvisita]; 
mønsterpapir; tykt japansk papir [hosho-gami]; 
salmebøker; invitasjonskort; strykepapir; 
strikkemønstre; laminert papir; brevordnere; 
brevåpnere av edelt metall; bokstaver og tall laget av 
papir; loggbøker [luftfart]; matposer av papir eller plast; 
magnettavler for planlegging av aktiviteter og møter; 
magnettavler [kontorrekvisita]; manuskriptbøker; 
merkelapper; maskeringspapir; mekaniske blyanter; 
oppslagstavler [kontorrekvisita]; avtalebøker; 
minialbum; motivasjonskort; veggmalerier; navneskilt 
av papir; notisbokpapir; dekkpapir; organisatorer for 
kontormaterielt bruk; innpakningsemballasje av papir; 
emballasjekartong; malerbrett og -koster; rørepinner; 
papir og papp; papirposer; papirbokser for lagring av 
gratulasjonskort; papirkartonger for varelevering; 
binderser; papirlokk for beholdere; papirfalsemaskiner 
for kontorbruk; papir for innpakning og emballasje; 
papirgaveposer for vin; papirsekker; 
papirsmørbrødposer; gatekjøkkenemballasje i papir; 
blyantetuier; vimpler laget av papir; fotoalbum; 
fotorammer av papir eller papp; fotolagringsbokser; 
fotobøker; bilderammer laget av papp; bilderammer 
laget av papir; plastposer for emballering; plastsider 
med lommer for oppbevaring av fotografier; plastsider 
med lommer for oppbevaring av kvitteringer; plastsider 
med lommer for oppbevaring av samlekort; 
plastsmørbrødposer; utbrettsbøker; reseptblokker; 
beskyttende omslag for bøker; resirkulert papir; 
religiøse bøker; ressursbøker; veikart; 
gummidokumentstempler; gummifingerbøl 
[kontorrekvisita]; gummistempler; skoleårbøker; 
poengbøker; poengblokker; utklippsbøker; 
kladdeblokker; serier av tipsbøker for dataspill; serier 
av romaner og dokumentarbøker; spiralheftede 
notisblokker; sportssamlekort; kontormateriellesker; 
kontormateriellbokser; klistremerkealbum; 
markeringspenner; tavlekritt; undervisningsmateriell av 
papir; treningshåndbøker; søppelkasseinnlegg 
[søppelsekker]; behandlet papir for innpakking av 
blomster og blomsteroppsatser; rette linjaler; 
veggbekledning mønsterbøker; tapetmønsterbøker; 
vanntett papir; bryllupsalbum; bryllupsbøker; 
spiralheftede bøker; stålbokstaver; plakater; 
penneklemmer; stiftemaskiner [papirhandel]; albumer; 
bokstøtter; samlemapper [papirhandel]; sølvpapir; 
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blyanter; atlaser; ringpermer; brikker for ølglass; 
trykklisjeer; pensler for malere; trekkpapir; stempler 
[segl]; stempelputer; skrivebøker; bladpapir 
[papirvarer]; papp; sangbøker; dokumentomslag; 
staffelier for maling; arkivmapper, -permer, -bokser 
(kontorrekvisita); passere for tegning; brevkurver; 
skrivekritt; krittholdere; blyantholdere; tegnebrett; 
diagrammer; emballasjepapir; pennaler; skriveutstyr; 
viskelær; segl [stempel]; tegnesaker; skjemaer; 
jordglobuser; postkort; trykksaker; bærbare trykkesett 
[kontorgjenstander]; rissenåler for tegneformål; 
tegnepenner; dekketøy av papir; duker av papir; 
dokumentklyper; paletter for malere; skrivesaker; 
malerskrin [skolemateriell]; plastfilm for emballasje; 
potteskjulere av papir for blomsterpotter; tegnelinjaler; 
penner [kontorrekvisita]; poser for emballasje [av papir 
eller plast]; skolemateriell; bokmerker; bordbrikker av 
papir; skriveunderlag; stempelstativer; esker for 
stempler [segl]; klebebånd for papirvarer og 
husholdningsbruk; almanakker; stivelsesklister for 
papirvarer og husholdningsbruk; selvklebende bånd for 
papirvarer og husholdningsbruk; korktavler 
[kontorrekvisita]; esker av papir eller papp; skrin for 
papirartikler [kontorrekvisita]; avfallsposer av papir eller 
plast; blyantspissere [elektriske og ikke-elektriske]; 
papirservietter for fjerning av sminke; bordservietter av 
papir; skrivemapper; plakat av papir eller kartong; 
ansiktshåndklær av papir; etiketter av papir eller papp; 
gummilim for papirvarer og husholdningsbruk; poser til 
bruk i mikrobølgeovner; passomslag; pensler; 
skuffepapir [parfymert og ikke-parfymert]; 
dokumentlaminatorer for kontorbruk; tavlesvamper; 
pekestokker; pengeklype; poststempler; polstret 
emballasje av papir eller papp; fyllmateriale av papir 
eller papp; rispapir; plastposer for  kjæledyravføring. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; kredittkortholdere i skinn/lær; konvolutter 
av lær; bagasjemerker ; belter (reimer) av lær; 
toalettmapper; rumpetasker; drikkebelter; drikkesekker; 
esker av lær og lærimitasjoner; lærvesker for 
varepakking [konvolutter, poser]; vesker for bæring av 
dyr; tasker for paraplyer; strandparasoller; damevesker; 
kortetuier [lærvarer]; bærevesker; bærevesker for 
dokumenter; håndbagasje; cellulose matemballasje; 
håndvesker; myntpunger i form av lommebøker; 
kosmetikkvesker solgt tomme; kosmetikketuier solgt 
tomme; kredittkortetuier og –holdere [lærvarer]; 
kredittkortholdere av lær; poser med snøring; 
skipssekker; skipssekker for reise; aftenvesker 
[håndvesker]; filtposer; elastiske klesbager; 
sammenleggbare kofferter; kasser med lås; 
reisekofferter laget av lær; reisekofferter for dresser, 
skjorter og kjoler; herrevesker; reisevesker; 
golfparaplyer; gymbager; beslag, ikke av edelt metall; 
beslag av edelt metall; hatteesker for reise; fjellsekker; 
hoftetasker; tasker for sportsklær; smykkepunger av 
tekstil [tomme]; nøkkeletuier; lærvesker, -kofferter og -
lommebøker; bagasje; bagasjeetikettholdere [lærvarer]; 
bagasjelapper av lær; visittkortetuier; bleievesker; 
overnattingsvesker; overnattingskofferter; 
papirforsterket cellulosematemballasje; punger for 
sminke, nøkler og andre personlige artikler; vanntette 
parasoller; barberingsetuier solgt tomme; skoposer for 
reise; handlevesker med hjul; skuldervesker; 
skulderstropper; små ryggsekker; småvesker for menn; 
små håndvesker [håndvesker]; små vesker 
[håndvesker]; små kofferter; jakt- og fiskevesker; 
stropper for bagasje; stropper for vesker; 
teleskopparaplyer; slipsetuier for reise; verktøybelter/-
vesker solgt tomme; sminkeskrin; kofferter og 
reisevesker; toalettvesker solgt tomme; lommebøker 
[ikke av edelt metall]; lommebøker av edelt metall; lær 
og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; pengepung [lærvare]; notemapper; 
jaktvesker; skolesekker; kortmapper; kunstlær; 

hatteesker av lær; reisekister; paraplyer; bæresjal for 
bæring av småbarn; verktøyvesker av lær [tomme]; 
ryggsekker; hakebånd av lær; parasoller; lommebøker; 
trillebager; handlevesker; dokumentkofferter; 
campingsekker; strandvesker; håndvesker; reisebager; 
sekker av lær for pakking; dokumentmapper; kofferter; 
kasser av lær eller kartonglær; kasser av lær eller 
kunstlær; reisekofferter; sminkekofferter; 
skulderremmer av lær; kasser av vulkanisert fiber; 
tursekk; garderobeposer for klær [for reiseformål]; 
nøkkelpunger [lærvarer]; handlenett; reisevesker; 
møbelovertrekk av lær; bager for sport; bæreseler for 
babyer; bager; kredittkortholdere; visittkortholdere; 
ransler [skolesekker for barn]; bagasjelapper; etiketter 
av lær; kofferter med hjul; klær for kjæledyr. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, beholdere, ikke av metall,
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav; garderobeinnredningsløsninger; 
garderober; skyvedører [tilbehør til møbler]; 
oppbevaringsmøbler; deler og komponenter til de 
forannevnte varer; tilbehør til de forannevnte varer, 
herunder håndtak, møbelben, skuffer, 
garderobestenger, kurver, skittentøyskurver, 
trådkurver, kurvdelere, stenger, bøylestenger, filtmatter 
til trådkurver, uttrekk og holdere til bukser, sko, slips, 
belter, strykejern, strykebrett, de forannevnte varer ikke 
av metall; armlener for møbler; babyputer; babystoler 
[sitteplass]; bleiebord; barnegrinder; barnegrinder av 
metall; bambuspersienner; balltrestativer for baseball 
og softball; badeputer; baderomsmøbler; badespeil; 
baderomsskamler; baderomsinnredning [møbler]; 
badekarstang, ikke laget av metall; benker for 
idrettsplasser; biljardkøstativer; bokser av plast; bokser 
av tre; byster av bein eller elfenben; buddha-familiealter 
[butsudan]; deksler av plast; filtbrikker for beskyttelse 
av møbelbein; cd-stativ [møbler]; datamøbler; 
datatastaturbrett; dataarbeidsstasjoner [møbler]; 
dekorasjoner av plast for kaker; bordskulpturer laget av 
bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre; dørhåndtak av 
plast; dørhåndtak av porselen; dørhåndtak av tre; 
dørstoppere av plast; dørstoppere av tre; dueslag; 
eggekartonger av plast for kommersielt bruk; 
ergonomiske stoler for massasje i sittestilling; 
ekspansjonshylser, ikke av metall, for festing av skruer; 
figurer laget av rotting; figurer av bein, elfenben, gips, 
plast, voks eller tre; fiskestoler; fiskestangstativer; 
fiskekrakker; flytende hvilestoler for svømmebasseng; 
feltsenger; bur for dyr; barnesenger; brevbokser av 
plast; brevbokser av tre; ammeputer; flyttbare 
kontorskillevegger [møbler]; egendefinerte 
nummerplater av plast; dyrebur; fotorammer; 
fotorammer laget av papir; bilderammer laget av lær; 
bilderammer laget av papir; bilderammer, ikke av edelt 
metall; bilderammer av edelt metall; bildeholdere, ikke 
av metall; blomsterholdere, ikke av metall; dusjpropper, 
ikke av metall eller gummi; bærbare babyseter for bruk 
i badekar; bærbare ryggstøtter for bruk med stoler; 
bærbare badeseter; bærbare senger for kjæledyr; 
bærbare bord; bærbare hundehus; barberingsspeil; 
dusjforhengkroker; dusjforhengringer; 
dusjforhengstenger; dusjgripehåndtak, ikke av metall; 
dusjstenger; dusjseter; dusjhyller; badekar av plast; 
arbeidsstasjoner med multifunksjonelle arbeidsflater for 
bruk innen ulike fagområder; arbeidsbord; 
arbeidsplater; møbler, speil, billedrammer, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport; ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; 
skjell; merskum; rav; festeklemmer, ikke av metall for 
kabel eller rør; dekanteringskar av tre; benker [møbler]; 
fiskekasser; bokreoler; flaskekorker; flaskestativer; 
broderrammer; børstestativer; arkivskap; beholdere for 
flytende drivstoffer, ikke av metall; disker; containere, 
ikke av metall; flytende containere, ikke av metall; bord 
[møbel]; brett, ikke av metall; anretningsbord; 
fordelingsbeholdere, faststående, for håndklær, ikke av 
metall; divaner; emballasjebeholdere av plast; beslag 
for møbler, ikke av metall; blomstativer; beslag for 
dører, ikke av metall; avisstativer; dørklinker, ikke av 
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metall; flettet halm [unntatt matter]; brødformer; 
bordplater; dører for møbler; beholdere [unntatt av 
metall eller mur]; bord av metall; arbeidsbenker 
[møbler]; buffeter på hjul [møbel]; byster av tre, voks, 
gips eller plast; emballasje for flasker, av tre; 
bambusforheng; barnestoler [høy]; bokstøtte [møbel]; 
dørhåndtak, ikke av metall; dørvridere, ikke av metall; 
dørslåer, ikke av metall; dørringeklokker, ikke av metall, 
ikke elektriske; dørhammer, ikke av metall; 
badekarhåndtak, ikke av metall; dispensere for 
hundeposer, fastmonterte, ikke av metall; dørstoppere, 
ikke av metall eller gummi; etiketter av plast; bokhyller; 
esker av tre eller plast; babykurver; fotskamler; 
luftmadrasser for rekreasjonsformål; klorematter; 
klorestokker; kjøkkeninnredninger (møbler); 
kjøkkenmoduler (møbler); luftmadrasser; luftmadrasser 
for fritidsbruk; luftmadrasser for campingbruk; gevir; 
kosteskaft av tre; hjul, ikke av metall; hjul av plast; 
keramiske knagger; keramiske håndtak for skap; 
keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler; 
keramiske håndtak for skuffer; keramiske håndtak for 
møbler; kjeder, ikke av metall; gjennomsiktige 
plastholdere for skilt; klips av plast for forsegling av 
poser; lukkemekanismer for beholdere, ikke av metall 
eller papir; lukkemekanismer av plast for beholdere; 
klesstenger; jakkestativ; kaldstøpte harpiksstatuetter; 
kombinert knestøtte og sete for hagebruk; 
kokebokholdere; låsesplinter, ikke av metall; kasser av 
plast; kasser av tre; koppekroker, ikke av metall; 
gardinringer, ikke av metall; gardinringer av metall; 
hundesenger; hundedører av metall [møbler]; kikkehull, 
ikke av metall [forstørrer ikke]; motorstativ, ikke av 
metall; mediemøbler [møbler]; gulvenheter av papp for 
vareutstilling; frittstående kontorskillevegger [møbler]; 
frittstående verktøystativer; frittstående håndklestativer 
[møbler]; møbelkister/-kommoder; møbler for camping; 
møbler for vareutstillinger; møbelrammer; 
møbelhåndtak, ikke av metall; møbelhåndtak av plast; 
møbler laget av stålrør; møbler laget av tre eller 
tresubstitutter; møbler, speil, bilderammer; møbellister; 
møbelskillevegger; møbeldeler; futen-madrasser; 
futoner [møbler]; hagemøbler; hagemøbler av plast; 
gaveinnpakningsdekorasjoner laget av plast; 
glassknagger; håndholdte vifter; håndholdte flate vifter; 
håndholdte sammenleggbare vifter; håndbetjente 
hageslangetromler, ikke av metall; hattehyller av metall; 
hodegjerder for senger; holdere av plast for skilt; 
holdere av tre for skilt; kroker, ikke av metall; 
identifikasjonsbånd, ikke av metall, for 
blodprøvesystemer; innendørs rullegardiner av tekstil; 
industrielle arbeidsbord; kimonostativ; kjøkkenskap; 
knagger av plast; knagger av tre; mobile bord; låsbare 
bokser, ikke av metall; garderobespeil; madrassputer; 
madrasser laget av elastisk tre; madrasstrekk; 
helseputer; kontorstoler med armlener; kontorstoler; 
kontorbord; kjæledyrsstellebord; medisinsk emballasje i 
plast for kommersielt bruk; lekehus for kjæledyr; 
liggestoler [møbler]; grinder, ikke av metall, for 
spedbarn, barn og kjæledyr [møbler]; grinder av metall 
for spedbarn, barn og kjæledyr [møbler]; hylleknekter, 
ikke av metall; hyller av metall; mellomlegg, ikke av 
metall; frakte- og lagerbokser av plast; lagerskap av 
metall; lagerbeholdere av plast for kommersielt eller 
industrielt bruk; lagringstromler av plast; 
lagringsstativer; lagringsstativer for sportsutstyr; 
lagringsstativer for ved; lagringsstativer for paintball-
pistoler; lagringsstativer for ski- og sportsutstyr; 
lagringsstativer for kunstverk; lagringsstativer for 
surfebrett; lagringsstativer for vannsportutstyr; 
lagringsstativer for å holde bilmatter; gjengede 
festeanordninger, ikke av metall; håndkleknagger, ikke 
av metall; klesskap; japanske lave bord [wazukue]; 
kurver og kasser for husdyr; gardinringer; medisinskap; 
lekegrinder for babyer; korkpropper; kontormøbler; 
møbler; kraner for tønner, ikke av metall; kartotekskap; 
hodestøtter [møbler]; hatteholdere; lastepaller, ikke av 
metall; hengsler, ikke av metall; hundehus; 
kleshengere; hyller for arkivskap; lenestoler; 
modelldukker (mannekenger); kommoder; koraller; 

madrasser; knagger for klesstativer, ikke av metall; kar, 
ikke av metall; møbelsnekkerarbeider; muttere, ikke av 
metall; merskum; gardinholdere, ikke av tekstiler; 
lukkeanordninger for beholdere, ikke av metall; 
geværstativer; glidetrinser for gardiner; matskap med 
fluenetting; glasstøykorger; garderobeposeskap for 
klær; møbler av metall; kurver for transport av 
gjenstander; klesstativer; møbeldeler av tre; lesepulter; 
identitetsplater, ikke av metall; husnummer, ikke 
lysende, ikke av metall; hodeputer; lufthodeputer, ikke 
for medisinsk bruk; halmmadrasser; halmfletninger; 
knagger for klær, ikke av metall; gardinskinner; 
møbelhyller; gardinstenger; gardinklyper; gardinkroker; 
låser for kjøretøyer, ikke av metall; kanapeer [møbel]; 
hyller for lagring; liggestoler for båtdekk; kurvvarer; 
glasskap [møbel]; kunstgjenstander av tre, voks, gips 
eller plastmaterialer; mortertrau, ikke av metall; kister, 
ikke av metall; kagger (tønner), ikke av metall; 
klinkenagler, ikke av metall; lukkeanordninger for 
flasker, ikke av metall; identifikasjonsarmbånd for 
sykehus, ikke av metall; kabelklemmer, ikke av metall; 
lister for innramming av malerier; massasjebenk; 
krakker; låser, ikke av metall, andre enn elektriske; 
kurver, ikke av metall; garderobeposer for klær; kasser 
for leketøy; gåstol for barn; klorestang for katter; 
innendørs persienner; håndspeil [toalettspeil]; matter 
for lekegrind; håndklehylle [møbel]; gardintrapper, ikke 
av metall; kraveklemmer, ikke av metall, for festing av 
rør; liggeunderlag; lukkemekanismer for dører, ikke av 
metall; hyllearrangementer; konsollbord; jerrykanner, 
ikke av metall; fuglekasser; møbelben; møbelføtter; 
klesskap; sittesekker; skrukorker av plast; 
sitteunderlag; ryggputer, ikke for medisinske formål; 
veskelåser, ikke av metall; tønner av tre; sengerammer; 
sengerammer av metall; sengehester; 
soveromsmøbler; sengefjærer; sykkellåser, ikke av 
metall; nummerplater for sykkelløp, ikke av metall; 
persienner av siv, rotting eller bambus [sudare]; 
springfjærer; orientalske sammenleggbare skillevegger 
[byoubu]; skapdørhengsler, ikke av metall; skap for 
teservise; skap av metall; skapdørstoppere, ikke av 
metall; støpte steinmøbler for hus og hage; sofasenger; 
stolbein; stolputer; toalettspeil; puter fylt med hår; 
spisebordstoler; spisebord; skap for eksponering i 
butikk; utstillingsmontre; utstillingsmontre for butikker; 
utstillingsstander av metall; utstillingsbord; smekklåser, 
ikke av metall; skuffeskilleplater; skuffehåndtak, ikke av 
metall; skuffehåndtak av glass; skuffehåndtak av 
keramikk, porselen og steintøy; skuffehåndtak av plast 
eller tre, kork, siv, rotting, flettverk, horn, elfenben, 
hvalbarde, skjell, rav, perlemor, merskum og 
substitutter for alle disse materialene; skuffer 
[møbeldeler]; skuffebeslag, ikke av metall; sovesofaer; 
utstillingsboder [utstillingsstander]; småfigurer 
[statuetter] av bein eller elfenben; tilpassede 
møbelovertrekk, ikke av stoff; tilpassede 
møbelovertrekk av stoff; tilpassede plastinnlegg for 
bruk som containerliner; sammenleggbare hyller; 
speilballer for hage; oppbevaringsbeholdere, ikke av 
metall; våpenskap; slangeklyper, ikke av metall; 
slangeholdere, ikke av metall; oppblåsbare 
flytemadrasser eller puter for fritidsbruk; oppblåsbare 
madrasser; oppblåsbare nakkestøtteputer; nøkkelskap; 
stiger, ikke av metall; utstillingsdokker i naturlig 
størrelse for utstilling av klær; stuemøbler; 
tosetersofaer; posthylser av plast; speilkabinetter; 
speilrammer; speilholdere, ikke av metall; speil 
forsterket av elektrisk belysning; speil [møbler]; 
navneskilt av plast; sovematter [puter eller madrasser]; 
nakkestøtteputer; verpe-/fuglekasser; nattbord; 
ornamenter av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, 
utenom juletreornamenter; utendørsmøbler; paller, ikke 
av metall; papirstativer [møbler]; pidestaller; personlige 
kompaktspeil; oppslagstavler av kork [oppslagstavler]; 
rørklemmer, ikke av metall; plantestativer; plaketter av 
bein, elfenben, plast, voks eller tre; plastdeksler for 
metallslangeklyper; plastskuffeforingsmaterialer; 
plasthåndjern i form av plaststrips for å immobilisere 
hender til individuelle; plasthåndjern-strips; plastinnlegg 
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for papirkjerner brukt til å forenkle oppspoling; 
plastinnlegg for bruk som containerlinere; plastduker 
som hyllekledning; plastformer for å lage såpe; 
plasttuber, tomme; propper for oppvaskkummer, ikke 
av metall eller gummi; salgsmontere [møbler]; 
porselensknagger; porselenshåndtak; 
presentasjonstavler; strå, ubehandlet eller delvis 
behandlet; trinser av plast for garasjeport; romdelere; 
resultattavler for idrett, utenom mekanisk eller elektrisk;
skjermer laget av siv eller sivsubstitutter [møbler]; 
skulpturer av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre; 
skulpturer av plast; seteputer; sittemøbler; 
sikkerhetsskap; skoskap; skonagler, ikke av metall; 
skostifter, ikke av metall; skostativer; skilt av plast; 
oppvaskkumunderlag; skråhyller; seteunderlag for 
idrettsarrangementer; statuer av bein, elfenben, gips, 
plast, voks eller tre; utstillingsstativer for surfebrett; 
stativer for rideutstyr; tebord; toalettbord med tre speil; 
slipsstativer; verktøykasser, ikke av metall [møbler]; 
verktøyskap av metall; verktøyskap, ikke av metall 
[møbler]; orientalske enkeltpanels, stående skillevegger 
[tsuitate]; polstrede møbler; stående skilt av tre eller 
plast; ventiler av plast, utenom maskindeler; 
veggmonterte våpenstativer; veggmonterte 
verktøystativer; veggplaketter laget av plast eller tre; 
vannsenger; vanntanker av plast; vanntanker av plast 
for landbruksformål; vanntanker av plast for 
husholdningsformål; vanntanker av plast for 
industriformål; værhaner, ikke av metall; vinstativer; 
tresenger; oppslagstavler; plastdekorasjoner for 
næringsmidler; senger for kjæledyr; sølvbelagt glass 
[speil]; skap; vugger; sengehester; trebånd; skap for 
serviser og dekketøy; skrivebord; skredderbyster; 
skilpaddeskallimitasjoner; skjermbrett for ildsteder; 
stoler [seter]; sjeselonger; utstillingsstativer; 
sengeutstyr; puter; tegnebord; tønnestaver; 
skilpaddeskall; plantepinner, ikke av metall; stiger av 
tre eller av plast; skolemøbler; skrivemaskinbord; 
senger [møbler]; spoler, ikke av metall (ikke mekaniske)
for fleksible rør; teppestenger for trapper; reoler; 
rugekasser; vifter for personlig bruk [ikke elektrisk]; 
pidestaller for blomsterpotter; tønner, ikke av metall; 
understell for tønner, ikke av metall; sengebeslag, ikke 
av metall; nummerskilt, ikke av metall [for kjøretøyer]; 
rottingrør; stativer for tidsskrifter; persienner for 
innendørs bruk; vaskeservant [møbler]; trinser for 
senger, ikke av metall; transportpaller, ikke av metall; 
omlastingspaller, ikke av metall; stigbrett, ikke av 
metall; rullehjul for møbler, ikke av metall; uroer 
[dekorasjonsgjenstander]; stråbånd; paraplystativer; 
skjermbrett [møbel]; perlegardiner for dekorasjon; 
teltplugger, ikke av metall; plastbeslag for møbler; 
skatoll; seter av metall; sofaer; springmadrasser; 
sminkebord; rammer (kantprofiler) [innramming]; 
skuffer; speil; skråputer; trebukker [for bord]; 
nøkkeltavler; tallerkenstativer; plater av syntetisk rav; 
stativer for regnemaskiner; tetningspropper, ikke av 
metall; skruer, ikke av metall; nagler, ikke av metall; 
propper, ikke av metall; stenger, ikke av metall; 
postkasser, ikke av metall eller murverk; skilt av tre 
eller av plast; traller [møbler]; nøkkelkort av plast [ikke 
kodet]; speilfliser; trinser av plast for persienner; 
sagkrakk; trillebord for datamaskiner [møbel]; 
persienner av tre; puter for kjæledyr; veggmonterte 
stellebord; stellematter for babyer; persienner av papir; 
persienner av tekstil; skillevegger [møbel]; skrukorker, 
ikke av metall for flasker; sagbenker [møbel]; 
oppblåsbare møbler; smykkestativ; stengebeslag for 
vinduer, ikke av metall; verktøykasser, ikke av metall, 
tomme; veskehengere; nøkler av plast; stumtjener; 
plastklemmer for forsegling av poser; sengebeskytter 
for sprinkelseng, annet enn sengetøy; sprinkelsenger; 
skohengere, ikke av metall; skoholdere, ikke av metall.

  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; apparater for rengjøring av tenner og 

gommer ved bruk av høytrykkspyler for hjemmebruk; 
apparater for fjerning av sminke, elektriske; apparater 
for fjerning av sminke, ikke-elektrisk; applikatorpinner 
for påføring av sminke; artikler for rengjøringsformål; 
babybadekar; bøtter for agn; bakekopper av papir; 
baderomskoster; badesvamper; badekarsbørster; 
drinkvispere; drikkebeholdere; biologisk nedbrytbare 
boller; biologisk nedbrytbare kopper; biologisk 
nedbrytbare papirbaserte boller; biologisk nedbrytbare 
papirbaserte kopper; biologisk nedbrytbare 
papirbaserte fat; biologisk nedbrytbare papirbaserte fat, 
boller og kopper; biologisk nedbrytbare fat; biologisk 
nedbrytbare brett for husholdningsformål; fuglebad; 
fuglemater; fuglebrett; fuglekasser; drikketasker; 
flaskebørster; flasker for hårfargingsmidler; 
flaskestativer; børster for pensling av kjøtt; børster for 
rengjøring av bilhjul; børster for rengjøring av 
sykkeldeler; børster for rengjøring av 
husholdningartikler; børster for rengjøring av golfutstyr; 
børster for rengjøring av medisinske instrumenter; 
børster for rengjøring av musikkinstrumenter; børster 
for stell av golfgreener; børster for parkettgulv; børster 
for bruk på husdyr; børster for piper; børster for bruk 
ved hårfarging; børster for bruk på bark; byster av 
porselen, terrkotta eller glass; campinggriller; 
forskjærerstativer; børster av nauthår; figurer av 
keramikk; champagnebøtter; champagneglass; anheng 
for drikkeemballasje for identifikasjonsformål; former til 
sjokolade; bomull for rengjøring; brikker av lær; brikker 
av plast; dørslag for husholdningsformål; farget glass, 
ikke for bygningsformål; engangsboller; 
engangskopper; engangsfat; engangsbrett for 
husholdingsformål; former for konfekt; beholdere for is, 
for husholdningsformål; beholdere av edelt metall for 
kjøkken- og husholdningsformål; avkjølingsstativer for 
bakevarer; bomullsballdispensere; bomullskrukker; 
dessertboller; fløte og sukkersett; fløtemugger; bøsser, 
ikke av edelt metall; bøsser av edelt metall; 
bordoppsatser av edelt metall, for olje og eddik; former 
for muffins; dekorasjoner av porselen for kaker; 
dekorative keramiske fliser, ikke for bygningsformål; 
dekorative krystallprismer; dekorativt glass, ikke for 
bygningsfornål; dekorative brett; dekorative 
sandflasker; dekorativ plettet glass; dessertskåler; 
dispensere for papirkluter for husholdningsformål; 
dispenesere for ansiktskluter; engangshansker for 
husholdningsformål; engangsbakepapir; dampkjeler; 
drikkekopper, ikke av edelt metall; drikkekopper av 
edelt metall; drikkekar for dyr; feiebrett; eggelglass, 
ikke av edelt metall; eggeglass av edelt metall; 
eggposjerere; eggedelere; elektrisk oppvarmete 
hårkoster; elektriske lofjernere; elektrik roterende 
hårbørster; elektroniske matskåler for kjæledyr; 
bordoppsatser, ikke av edelt metall; bordoppsatser av 
edelt metall; filbørster; dekker for bruk i kattetoaletter; 
blomsterkurver; blomsterpotter av edelt metall; 
blomsterpotter av porselen; blomstersprayere; 
blomstervaser; fotavskallingsputer; fruktboller; 
fruktboller av glass; drivhussprøyter; elektriske 
hårkammer; feiekoster; beholdere for lagring av 
dyrefôr; beholdere med isolasjon for drikkebokser; 
beholdere med isolasjon for mat og drikke; deksler med 
isolasjon for fat og skåler; belyst glass, ikke for 
bygningsformål; blandeskåler; flaskevarmere i neopren; 
frityrgryter, ikke elektriske; bakeplater; bakeformer; 
dispensere for piller for personlig bruk; boller for mat og 
drikke for husdyr; fat for mating av husdyr; fat for 
kubbelys; bordkortholdere; eggeholdere av plast for 
husholdningsformål; fat til foretter; barberingsskåler; 
barberingskrukker; dusjhodeholdere; dampkurver; 
dukholdere; foeredlet glass, ikke for bygningsformål; 
bokser med isolasjon for mat og drikke; bærenett med 
isolasjon for mat og drikke; avfallsbokser for 
husholdningsformål; brett for bruk ved neglepolering; 
buksepressere, ikke elektriske; 
buksestrekkinnretninger; drikkeflasker, tomme, for 
sykler; drikkeflasker for sykler; brikker av edlet metall 
for vinglass og flasker; foringstrau; dyrebuster 
[børstemakervarer og pensler]; børster; brødkurver for 
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husholdningsformål; bad for fugler; feiekoster; 
ballonger av glass [beholdere]; bøtter; drikkebeholdere; 
flasker; flaskeåpnere; børster for lampeglass; 
børstebindervarer; børstemakermaterialer; fuglebur; 
fluesmekker; former [kjøkkenredskap]; boneapparater, 
ikke elektriske; drikkehorn; fruktskåler; anordninger for 
vedlikehold av slips; emulgeringsmaskiner for 
husholdningsbruk, ikke elektriske; former for isbiter; 
former for matlaging; emaljerte glass; bøtter av vevde 
tekstiler; etuier for kammer; blomsterpotter; 
bonebørster; fruktpresser, ikke elektriske, for 
husholdningsbruk; feltkokekar; feltflasker; eltemaskiner 
for husholdningsformål [ikke elektriske]; eggbeger; 
benglass [opalin]; brødfjeler; buksepressere; beholdere 
for husholdning eller kjøkken; bordoppsatser; 
bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer; 
asjetter; barberkoster; bokser av glass; børster, 
elektriske [unntatt maskindeler]; byster av porselen, 
terrakotta eller glass; frityrkokere, ikke elektriske; brett 
for husholdningsformål; bomullsavfall for rengjøring; 
børster for rengjøring av beholdere; fjærkoster; 
bordoppsatser for olje og eddik; badekar for spedbarn 
[bærbart]; bur for kjæledyr; brødbokser; coctail shaker; 
drikkeglass; blandeskjeer (kjøkkenredskap); 
deigkuttere (kjøkkenredskap); engangstallerkener; 
blomsterkasser; elektriske apparater for tiltrekking og 
dreping av insekter; bakeunderlag; fluefangere; 
dampkokere, ikke elektriske; bakepensler; bøtter med 
moppvrider; eggeskillere for husholdningsformål, ikke 
elektriske; bordskånere, ikke av papir eller tekstil; 
børstehoder for elektriske tannbørster; kjølebagger; 
kjøleryggsekker; kløpinner for ryggen; glassholdere for 
baderom; hellestoppere av glass; koster, utenom 
malerkoster; koster for biljardbord; kakebørster; 
kakeringer; kakestativer; godteribokser, ikke av edelt 
metall; godteribokser av edelt metall; kattetoalett; 
kaviarkjølere; keramiske kuler for bruk til våtfresing; 
japanske risboller [chawan]; japanske risboller 
[chawan], ikke av edelt metall; klesbørster; kleshengere 
for tørking av klær; kleshengere for tørking av 
spesialklær; kluter for polering; kluter for polering av 
sko; kullbokser; kaffekopper; kaffefiltre, ikke av papir, 
som en del av ikke-elektriske kaffetraktere; 
kaffekverner, ikke elektriske; kaffekanner, ikke 
elektriske, av edelt metall; kaffeservise, ikke av edelt 
metall; kaffeservise av edelt metall; kaffevispere; 
kjøleposer for å holde mat og drikke kald; kammer og 
svamper; kammer for tupering av hår; 
kompostbeholdere for husholdningsformål; kjeksformer; 
kokekar, ikke elektriske; kokekar og gryter, ikke 
elektriske; kokeutstyr for bruk i mikrobølgeovn; 
krumlebørster; kopper, ikke av edelt metall; kopper av 
edelt metall; hansker for tørking av støv; hjulvispere, 
ikke elektriske; koster for ildsteder; koster for gulv; 
gulvvaser; gulvvokspåførere festet på kosteskaft; 
hurtigmikser, ikke elektrisk; glasskrukker for 
oppbevaring av mat; hagesprøyter; glasskarafler; 
glasskåler; gulvvaser av glass; glassboller for levende 
gullfisker; glassmugger; glasspanner; glasstenger; 
glasstatuer; glassrør til å lage skilt; glassvarer, porselen 
og keramikk; glassprinkler; grillbord av tre; hårbørster; 
holdere for kutting planker; holdere for strykejern; 
holdere for plastposer, for husholdningsformål; 
juledekorasjoner av keramikk, andre enn dekorasjoner 
for bruk i juletrær; juledekorasjoner av porselen, andre 
enn for bruk i juletrær; hulvare; hestebørster av metall; 
hestehår for børster; husholdningsbeholdere; 
husholdningshansker; husholdnings- eller 
kjøkkenredskaper og -beholdere; iskremmaskiner, ikke 
elektriske; iskremskjeer; isterningsbrett; innendørs 
terrarium for dyr og insekter; krukker med isolasjon; 
kraver med isolasjon for å kunne holde drikkebokser; 
kraverholdere med isolasjon for å kunne holde flasker; 
krukker for fett, tomme; krukker for dyremat; kanner, 
ikke av metall; kanner av edelt metall; juiceboksholdere 
av plast; juicepresser, ikke elektriske; kjøkkenutstyr, 
ikke av edelt metall; knivblokker; knivbord; 
knivhengere; kokekar av metall; koppestativer; ikke-
elektriske stekeplater; ikke-elektriske vegglysestaker; 

ikke-mekaniske dyrematere; glasskuler med 
ornamenter; gryte og pannestativer; ildfast gods; 
husdyrkoster, elektriske; gryteskrubber; grytekoster; 
helletuter for husholdningsformål; hermetikkglass; 
grillpanner; gummihansker for husholdningsformål; 
koster for skrubbing av skip; hulsleiver; glasskuler for 
bruk som fyll for plast og gummiblandinger; 
krydderkverner, manuelt drevne; krydderstativer; 
klemmeflasker; gulvkrukker; isolerende innpakning for 
bokser; håndklestativer [baderomsmøbel]; 
håndkleringer; kopper for barn; grønnsakmosere; 
kraver for bruk på vinflasker for å hindre drypping; 
helletuter for vinflasker; glassampuller og kolber 
[beholdere]; kjøkkentøy; helletuter; glasskrukker; 
glassballong; glasskorker; korketrekkere; glasskuler; 
kjøleflasker; kanner; karafler; holdere for menykart; 
kasseroller; keramikkprodukter for husholdning; 
kokekjeler; hestebørster; kammer for dyr; kammer; 
kluter for rengjøring; håndmiksere; glassbeholdere; 
kosmetikkredskaper; knivstativer for bord; krystall 
[glasstøy]; gryter; hårkammer; glass i pulverform for 
dekorering; holdere for hygienisk papir og toalettpapir; 
kryddersett; kluter for møbler; holdere for blomster og 
planter [blomsterarrangementer]; hansketrekkere; 
kakeformer; insektsfeller; grønnsakfat; kokkeskjeer; 
husholdningsredskaper; glassmosaikk, ikke for 
bygging; kjevler; kammer, elektriske; kakespader; 
isbøtter; kar for laging av is og sorbet; kopper, ikke av 
edelmetall; klesstrammere; glass innlagt med tynne 
elektriske ledere; krus; holdere for barberkoster; 
kaffekverner, hånddrevne; kaffeserviser; kaffetraktere 
ikke elektriske; kaffeperkolatorer, ikke elektriske; 
kjølebager, ikke elektriske; gryteunderlag; 
kjøkkenbeholdere; kjøkkenredskaper; holdere for 
tannstikkere; kluter [chiffong] for støvtørring; glasstråd, 
ikke for tekstile formål; kaffekanner, ikke elektriske; 
hansker for husholdningsbruk; hansker for polering; 
gulvklut; innendørs terrarium [plantedyrking]; kattedoer; 
klesklyper; kakebokser; kopper av papir eller plast; 
hagehansker; isotermiske poser; hvitløkspresser; 
håndkleholdere; hakkeapparater for kjøkkenbruk, ikke 
elektriske; grytekluter; grillvotter; kosmetikkkoster; 
kjøleelementer for kjøling av mat og drikke; isbiter for 
gjenbruk; karaffelmerkelapper; grisebust for børster; 
hestetagl for børster; isklyper; isskjeer; kosteskaft; 
oppbevaringsbeholdere for husholdningsformål; 
selvaktiverende dyremater; selvaktiverende 
husdyrmater; selvaktiverdende drikkedispenser for 
husdyr; kurver for husholdningsformål, ikke av metall; 
papirhåndkledispensere av metall; lyseslukkere, ikke av 
edelt metall; lyseslukkere av edelt metall; lysringer, ikke 
av edelt metall; lysringer av edlet metall; lysestaker av 
glass; lysestaker med vindskjerm; sett med bokser; 
osterivere; porselensmugger; sitruspressere; 
rengjøringskammer; rengjøringskluter for kameralinser; 
rengjøringskluter for fiberoptiske kontakter; 
rengjøringskluter for briller; pinner for drinker; 
minnemedaljer; plateglass, ikke for bygningsformål; 
maisholdere; skjærebrett; mokkakoppesett med kopper 
og skåler; oppvasktørkestativer; rensesvamper for 
ansiktet; rensesvamper for påføring av sminke; 
melsiler; rivjern; rammer for tørking av klær; 
sausenebb; manuelt drevne kjøkkenkverner; 
serveringsboller i japansk stil [hachi]; røkelsesbrennere; 
matbokser i japansk stil [jubako]; laminerte glassplater, 
ikke for bygningsformål; skittentøysbeholdere for 
husholdningsformål; skittentøysorterere for 
husholdningsformål; sitronpresser; plastdeksler for 
potteplanter; lobørster; leppekoster; låsbare 
husholdningsbeholdere for mat, ikke av metall; 
lunsjbokser av metall; lunsjbokser av plast; lunsjspann; 
mankebørster; metallbrett; medisinsk tanntråd; 
menoraer; mikrosvamper for kosmetisk bruk; 
melkespann; modifiserte glassplater, ikke for 
bygningsformål; pengeskrin laget av edelt metall; 
pengeskrin, ikke av metall; pengeskrin av metall; 
mosaikk av glass og keramikk, ikke for bygningsformål; 
muffinpanner; mugger, ikke av edelt metall; mugger av 
edelt metall; sennepskrukker; serviettholdere, ikke av 
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edelt metall; serviettholdere av edelt metall; 
serviettringer, ikke av edelt metall; serviettringer av 
edelt metall; puter av metall for rengjøring; papirkopper; 
sittepinner for fuglebur; parfymeflakonger, tomme; 
paiformer; pilleesker for personlig bruk; pillebokser 
[ikke for medisinske formål]; pilsnerglass; pizzaspader; 
pizzasteiner; plantekurver; plantesprøytere; plastbøtter; 
plastbøtter for lagring av badeleker; plastkopper; 
plasthansker for husholdningsformål; plastformer for 
husholdningsformål for å lage såper; plastformer for å 
lage iskrem; plastfat; popkornbøtter, tomme, for 
husholdningsformål; porselenegg; porselenmugger; 
potpourrifat; potter for barn; pudderdåser av edelt 
metall; pudderdåser, tomme; presset glass; 
puddingformer; resirkulerbare vannflasker i plast; 
resirkulerbare vannflasker i plast, tomme; 
resirkulerbare vannflasker av stål; resirkulerbare 
vannflasker av stål, tomme; ringer for merking av 
fugler; pyntede blomstervaser; roterende ostejern, ikke 
elektriske; sakekopper; salatslynger; salt og 
pepperbøsser; saltbøsser av edelt metall; matbokser; 
panneskrubbere; serveringsboller; serveringsskåler; 
serveringsfat; serveringsfat av edelt metall; 
serveringsbrett; serveringsbrett av rotting; 
serveringsbrett av edelt metall; risskjeer i japansk stil 
[shamoji]; skjortestrekkinnretninger; shotglass; skilt av 
glass; skilt av porselen; naler for vasking; naler for 
husholdningsformål; oppvaskestativer; 
oppbevaringskrukker av glass; pannekakepanner; 
sirupsmugger; seidler av edelt metall; serviettbokselokk 
av keramikk; sakeflasker for servering [tokkuri]; 
plystrende kokekjeler; skjærebrett for kjøkkenbruk; 
kunstgjenstander av glass; matbrett i japansk stil [zen]; 
ringer for fjærkre; munnstykker for slanger; ringer for 
fugler; metallbokser for fordeling av papirhåndklær; 
neglebørster; parfymebrennere; serveringsbrett; sikt 
[husholdningsredskap]; skobørster; porselensnips; 
limpotter; siler for husholdningsformål; 
lukkeanordninger for grytelokk; lokk for panner; 
overtrekk for strykebrett; sil [kjøkkenredskap]; 
poleringslær; porsjonsskjeer for husholdningsformål; 
rengjøringsredskaper [håndredskap]; plater for å hindre 
melk i å koke over; skjærebrett for kjøkken; sifonger for 
kullsyreholdig vann; mopper; røkabsorberende 
materiell for husholdningsbruk; pudderkvaster; potter; 
likørserviser; majolika; kverner for husholdningsformål, 
manuelle; redeegg [kunstige]; opalglass; piknikkurver 
med bestikk og servise; papirbrett for 
husholdningsformål; leirgryter; pepperkverner, 
hånddrevne; pepperbøsser; poleringsapparater og -
redskaper, ikke elektriske, for husholdningsbruk; 
poleringsmateriell [unntatt poleringspapir, -preparater 
og poleringsstein]; porselenserviser; nattpotter; 
pottemakervarer; pudderdåser; rivjern 
[kjøkkenredskap]; rottefeller; serviettringer; salatboller; 
saltkar; serviser; serviettholdere; musefeller; 
parfymespredere; malt glass; kunstgjenstander av 
porselen, terrakotta eller glass; lysmansjetter; 
potteskjulere for blomsterpotter, ikke av papir; 
munndusjer for rensing av tenner og gummer; 
pusseskinn; osteklokker; kurver for husholdningsformål; 
lokk for fat og tallerkener; mugger; 
matlagingsredskaper, ikke elektriske; 
luktfjerningsapparater for personlig bruk; skilt av 
porselen eller glass; lysslukkere; oppvaskbørster; 
pussegarn [tvist]; ragu-gryter (ikke elektrisk 
oppvarmet); roterende anretningsbrett (lazy susan); 
lunsjbokser; nudelmaskiner (hånddrevet); moppvridere; 
papirkurver; lommelerker; langpanner; lyskrukker 
[holdere]; sjypumper; skibørster; myggavstøtende 
enhet for bruk i stikkontakt (plug-in); nuppefjernere, 
elektriske eller ikke-elektriske; pusseskluter; 
serveringsøser; mortere for kjøkkenbruk; 
nøtteknekkere; svaber [langkost]; syrebestandige 
vaskekoster for påføring av syre på kjøretøy ved vask; 
tomme drikkeflasker av aluminium; ølmugger; 
støvlestrekkere av tre; tomme flasker for medisiner; 
skåler av edelt metall; smørkjølere; smørpanner; 
tepperensere, ikke elektrisk; teppefeiere, ikke elektrisk; 

spisepinneesker; spisepinnehvilere; vaskevotter; 
vaskesvamper; stekespidd; spatuler for kosmetisk bruk, 
sammen med hårfjerningspreparater; tannbørstesett 
med tannbørste og tanntråd; tanntråddispenser; 
tanntape; tomme dråpetellere for kosmetisk bruk; 
støvekluter; støvebørster; støpejernskasseroller; 
skrubbehansker; skrubbeduker; skrubbesko; 
øyevippedelere; støvedusker; statuer i glassfiber; 
småfigurer [statuetter] av porselen, terrakotta eller 
glass; tråder for å lage børster; skylleboller; tilpassede 
lokk for avfallsbeholdere; tannpirkere med smak; 
tådelere av skum for bruk ved pedikyr; trakter for 
kjøkkenbruk; tomme glasspatroner for medisinering; 
slipekuler av glass for bruk i våtfresing; 
varmluftshårbørster; vesker med isolasjon for mat og 
drikke; strykebrett i japansk stil [kotedai]; tekanner i 
japansk stil [kyusu]; tomme beholdere for kremer, for 
husholdningsformål; syntetiske svampkluter for 
skrubbing av kroppen; trådsvamper av nylon for 
rengjøring av kroppen; stålull for rengjøring; speilkuler; 
votter for polering av sko; sparegriser, ikke av edelt 
metall; soppbørster; tekanner, ikke elektriske; wok, ikke 
elektriske; stativer til badekar i plast; vaskebjørnhår for 
koster; skyllebøtter; skyllekar; skåler for blomsterpotter; 
skuffer for kasting av dyreavføring; skureputer for 
husholdningsformål; skuresvamper; sparkler for 
husholdningsformål; skrubbesvamper; skostrekkere av 
tre; smijernspanner; små matbrett for dyr; 
souvenirplakketer; svamper; svamper for påføring av 
pulver på kroppen; stativer for skjeer; sprayflasker; 
sprayflasker, tomme; sprayapparater for tenner og 
gebisser; spraymunnstykker for hageslanger; statuer i 
farget glass; statuer av porselen, terrakotta eller glass; 
stetteglass; sukkerskåler av edelt metall; tesiler av 
edlet metall; tekanner av edelt metall; teservise av edelt 
metall; terrakottafigurer; støpejernskjeler i japansk stil 
[tetsubin], ikke elektriske; toalettbørsteholdere; 
tannbørsteglass; tannbørster, ikke elektriske; 
tannbørsteholdere; tannpirkeholdere av edelt metall; 
stående skilt av glass eller keramikk; vakumpumper for 
åpning av vinflasker; vaser av edelt metall; 
veggmonterte såpeholdere; suppeboller i japansk stil 
[wan]; vaskekoster; vindusglass for kjøretøyer, 
ubearbeidete; vinflaskevugger; vinflaskebøtter; 
vinglass; vinmugger; svinsiler; stålbørster, andre enn 
for maskiner; woker; treblokker for kutting 
[kjøkkenutstyr]; tekopper i japansk stil [yunomi]; 
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.; vanntrau; stålull; vaskebrett; 
varmeisolerende beholdere for næringsmidler; 
teppebankere, ikke elektriske; vanningsredskaper; 
vannspredere; vanningskanner; teppefeiere 
[håndredskaper]; vaskevannsfat; strigler; smørkrukker; 
smørklokker; ølkrus; varmeisolerende drikkebeholdere; 
såpebokser; tebokser; skåler; støvelknekter; 
termosflasker; stekespyd [metallpinner]; toalettbørster; 
varmeisolerende beholdere; skuresvamper av metall; 
tannstikkere; vaskebaljer; støvfjerningsapparater, ikke 
elektriske; stativer for strykejern; toalettetuier; 
såpedispensere; skotøylester [former]; trakter 
[husholdning]; toalettsvamper; svampholdere; 
tørkestativer; stengods; visper, ikke elektriske, for 
husholdningsbruk; stekepanner; stekerister [redskaper 
til steking]; stativer for stekerister; tjærekoster; 
smulebørster; ull-avfall for rengjøring; svamper for 
rengjøring; tallerkener av papir; stikkheverter; 
strykebrett; spredere for vanningskanner; vaser; 
såpeholdere; søppelbøtter; sprøyter for vanning av 
blomster og planter; tallerkener; teserviser; 
underskåler; skohorn; suppeterrin; øyenbrynbørster; 
statuer av porselen, leirvare, kermikk eller glass; 
sukkerskåler; tekanner; skoknappere; sparegriser; 
toalettredskaper; urner; trykkokere, ikke elektriske; 
visper, ikke elektriske; tåteflaskevarmere, ikke-
elektriske; sukkertøydåser; vannkjeler, ikke elektriske; 
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teegg; tannbørster; ølbrikker, ikke av papir eller tekstil; 
skrubbesvamper for kjøkken; skopusseanordninger, 
ikke elektriske; tannbørster, elektriske; svamper for 
husholdningsbruk; statuetter av porselen, leirvare, 
keramikk eller glass; tesiler; staup; vaffeljern, ikke 
elektriske; spisepinner; sprøyteposer for dekorering av 
kaker; småkakeformer; tanntråd; sugekopp for å rense 
avløp; spatler for kjøkkenbruk; skuresvamp (for 
skrubbing av huden); toalettrullholder; sugerør; 
tehetter; sminkefjerningsredskaper; støvlelest [former]; 
spatler for kosmetisk bruk; sminkesvamper; votter til 
bilvask; tortillapessere, ikke elektriske [kjøkkenutstyr]; 
øyenvippbørster; tåskillere for pedikyr; spisebrikker, 
ikke av papir eller tekstil; vinlufter; sparebøsser; støter 
for kjøkkenbruk; sukkertenger; vinøser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293916 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704437 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293917 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201704438 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293918 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201704354 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BAKERIET MO I RANA AS, Midtre gate 16, 8624 MO I 

RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293919 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201704355 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BAKERIET MO I RANA AS, Midtre gate 16, 8624 MO I 

RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av 

brød og annet bakverk.  
  Klasse 43   Bakerivirksomhet, nemlig servering og levering av 

baker- og konditorvarer; bevertning og tilbringing av 
mat og drikke; catering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293920 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201702614 
(220) Inndato: 2017.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VILLANYTT NORGE AS, Postboks 73 Bryn, 0611 
OSLO, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   3D briller; Akustiske alarmapparater; Alarmklokker, 

elektriske; Alkoholmålere; Alkometre; Amperemeter; 
Analyseapparater for luft; Anodebatterier; Apparater for 
lydgjengivelse; Apparater for lydopptak; Apparater for 
opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; 
Apparater for presisjonsmåling; Audio- og 
videomottakerapparater; Audiovisuelle apparater for 
undervisning; Babymonitor; Bærbare datamaskiner; 
Bærbare medieavspillere; Batteriladere; Bildetelefoner; 
Computer periferiutstyr; Computerprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Databehandlingsapparater 
og -innretninger; Datamaskiner; Dataprogrammer 
[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Elektriske apparater for 
kontroll og overvåkning; Elektriske batterier; Elektriske 
brytere; Elektriske installasjoner for å forhindre tyveri; 
Elektroniske dagbøker; Elektroniske lommeoversettere; 
Elektroniske oppslagstavler; Elektroniske penner; 
Elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; Fartsmålere; 
Filmkameraer; Fjernstyringsapparater; 
Fjernsynsapparater; Fotokopieringsapparater og -
maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; 
Høretelefoner; Høydemålere; Høyttalere; Kretskort; 
Laserpekere; Lesebrett; Lesere 
[databehandlingsutstyr]; Lommekalkulatorer; 
Lommeradio; Lydalarmer; Lysdioder [LED]; Lysmålere; 
Lysskilt; Måleinstrumenter; Maskiner for telling og 
sortering av penger; Mus [databehandlingsutstyr]; 
Musematter; Nedlastbare billedfiler; Nedlastbare filmer; 
Nettbrett; Operative programmer, innregistrerte for 
datamaskiner; Optiske databærere; Printere; 
Programvarer [innregistrerte EDB programmer, 
software]; Prosessorer; Radarer; Radioapparater; 
Satelittnavigatorer; Skjermer [fotografi]; Smarttelefoner; 
Sonar; Telefaksapparater; Termostater; Tidsur 
automatiske; USB-minnepinner; Videokameraer; 
Walkie-talkies. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et sortiment slike varer som angitt 
ovenfor i klasse 9 som gjør det mulig for kunder å 
enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
nettbutikk eller via en katalog [detaljhandel]. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle 
rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293921 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201704356 
(220) Inndato: 2017.05.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

(550) Merket er et annen type merke 
(730) Innehaver: 

 ENOR BUSINESS PARTNER HEIMAN TALAT, 
Postboks 122 Mortensrud, 1215 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Mobiltelefondeksler; Mobiltelefonomslag; Trådløst 

hodesett for bruk med mobiltelefoner; Digitale 
mobiltelefoner; Forankringsstasjoner for mobiltelefoner; 
Nedlastbar grafikk for mobiltelefoner; Nedlastbare 
ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; 
Dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt for mobiltelefoner; Dataprogramvare som 
muliggjør overføring av bilder til mobiltelefoner; Deksler 
for mobiltelefoner; Læretuier for mobiltelefoner; 
Krypterte elektroniske databrikkekort for identifisering 
av visse brukere av datamaskiner og mobiltelefoner; 
Kombinert hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner; 
Kombinert hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner; 
Holdere for mobiltelefoner; Mobiltelefonutstyr med 
innebygd telefakssystem; Elektronisk spillprogramvare 
for mobiltelefoner; Tastaturer for mobiltelefoner; 
Flettede reimer for mobiltelefoner [reimer]; 
Dataprogramvare for mobiltelefoner; Nedlastbare 
ringetoner for mobiltelefoner; Mobiltelefonstropper; 
Mobiltelefoner; Batterier for mobiltelefoner; 
Batteriladere for mobiltelefon; Vesker tilpasset 
mobiltelefoner; Batteriladere for mobiltelefon for bruk i 
biler; Mobiltelefonetuier laget av lær eller 
lærimitasjoner; Mobiltelefondeksler laget av tøy eller 
tekstilmaterialer; Mobiltelefoner med store taster og tall 
som bistår brukere med svekket syn eller 
fingerferdighet; Mobiltelefonutstyr; Digital musikk som 
er nedlastbar fra internett; Digitalbøker som er 
nedlastbare fra internett; Nedlastbar digital musikk fra 
mp3-internettsider; Dataspillprogrammer som er 
nedlastbare via internett; Dataprogrammer for bruk av 
internett; Dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser og internett; 
Dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller 
meldingsformidling på internett; Elektroniske 
publikasjoner [nedlastbar] fra databaser eller internett; 
Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] online fra 
databaser eller internett; Internettservere; 
Internettelefoner; Programvare for internettilgang; 
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 og 
telekommunikasjonsutstyr som etablerer forbindelse til 
databaser og internett; Dataprogramvare lastet ned fra 
internett; Deksler for telefonmikrofoner; Objektivdeksler 
for kameraer; Deksler for elektriske kontakter; Mobile 
datamottakere; Mobilradioer; Håndfrisett for 
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mobiltelekommunikasjon; Telekommunikasjonsutstyr 
for bruk med mobile nettverk; Elektriske celler og 
batterier; Elektriske akkumulatorbatterier; 
Litiumbatterier; Litiumionbatterier; Nikkel-
kadmiumbatterier; Nikkel-kadmiumbatterier; 
Oppladbare batterier; Oppladbare elektriske batterier; 
Akkumulatorer [batterier]; Batterier for elektroniske 
sigaretter; Batterikar; Batterikasser; Solbatterier; 
Tenningsbatterier; Anodebatterier; Batteriladere; 
Batteriladere; Galvaniske batterier; Batterier; Batterier 
for lommelykter; Batterier for kjøretøy; Batterikabler; 
Batteriladere for bruk med telefoner; Batteripakker; 
Elektriske batterier; Pc-kort; Pc-er; Trådløs datamus; 
Håndleddstøtte for brukere av datamus; 
Håndleddsputer for bruk med datatastaturer; 
Platestasjoner og -drivere på datamaskiner; 
Datadisketter; Stasjonære datamaskiner; Nedlastbare 
dataspillprogrammer; Nedlastbart dataprogramvare; 
Nedlastbar datagrafikk; Nedlastbar dataprogramvare 
for ekstern overvåking og analyse; Nedlastbar 
dataprogramvare; Nedlastbar interaktiv  
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
Tegneutstyr og instrumenter tilpasset for bruk med 
datamaskiner; Varetrekk for datamaskiner, formet; 
Elektronisk utstyr for trådløst mottak, trådløs lagring og 
overføring av data og meldinger; Elektroniske 
databrikkekort; Elektroniske databrikker for produksjon 
av integrerte kretser; Elektroniske komponenter for 
datamaskiner; Elektroniske databaser spilt inn på 
datamedia; E-handelprogramvare som lar brukere 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; Brannmurprogramvare for data; 
Datafastvare; Dataspillkassetter; Dataspillkassetter; 
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; Dataspillkassetter; 
Skjermkort for datamaskin; Datagrafikkprogrammer; 
Gruppevare for data; Dataspillprogrammer; 
Dataspillplater; 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; 
Datamaskinvare for nettverkstilgangsservere; 
Datamaskinvare for telekommunikasjon; 
Datatastaturer; Datastyrte klokker med 
fingeravtrykkgjenkjenning; Datamus; 
Datahovedkretskort og datterkort; Datanettverkskort; 
Datanettverksbroer; Datanettverksnav; 
Datanettverksnav, brytere og rutere; Maskinvare for 
datanettverk; Datanettverksrutere; 
Datanettverksservere; Datanettverksbrytere; 
dataoperativprogrammer; 
dataoperativsystemprogramvare; 
Dataoperativsystemer; Dataprogrammer og 
programvare; Dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling; Dataprogrammer og dataprogramvare 
for elektronisk verdipapirhandel; Dataprogrammer for 
ekstern tilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 
Dataprogrammer for tilkobling til eksterne datamaskiner 
og datanettverk; Dataprogrammer for databehandling; 
Dataprogrammer for dokumentbehandling; 
Dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video; 
Dataprogrammer som gir tilgang eller inngangskontroll; 
Dataprogrammer for ekstern søking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk; Dataprogrammer for 
brukergrensesnittutforming; Dataprogrammer brukt for 
elektroniske betalingsregistreringssystemer; 
Datamaskiner og brukerveiledninger i elektronisk 
format solgt som en enhet; Dataskjermfiltre; 
Dataskjermer; Programvare for dataskjermsparing; 
Serielle dataporter; Dataservere; Datamaskiner for bruk 
innen datastyring; Datadelevare; Dataprogramvare for 
kommunikasjon med brukere av håndholdte 

datamaskiner; Dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [cad/cam]; 
Dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; Dataprogramvare for å 
overvåke driften av lyd- og videoenheter; 
Dataprogramvare for konvertering av dokumentbilder til 
elektroniske formater; Dataprogramvare for oppretting 
og redigering av musikk og lyder; Dataprogramvare for 
å opprette søkbare databaser; Dataprogramvare for 
databasestyring; Dataprogramvare for databehandling; 
Dataprogramvare for kryptering; Dataprogramvare for 
gps-systemer [global positioning systems]; 
Dataprogramvare for å organisere og vise digitale 
bilder og fotografier; Dataprogramvare for behandling 
av digitale bilder; Dataprogramvare for synkronisering 
av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner 
og vertsdatamaskiner; Dataprogramvare for opprettelse 
av brannmurer; Dataprogramvare for overføring av lyd- 
og bildemeldinger; Dataprogramvare for to- eller 
tredimensjonal simulering for bruk i design og utvikling 
av industriprodukter; Dataprogramvare for bruk i 
automatisering og styring av forretningsprosesser; 
Dataprogramvare for bruk ved opprettelse og design av 
nettsteder; Dataprogramvare for bruk i programmering 
av telefaksmaskiner; Dataprogramvare for bruk ved 
sikring av flerbrukeradgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; Dataprogramvare for bruk 
innen telekommunikasjon for levering av elektroniske 
overføringer av dokumenter og telefakser; 
Dataprogramvare for levering av trådløst innhold; 
Dataprogramvare for trådløs nettverkskommunikasjon; 
Dataprogramvare for tekstbehandling; 
Dataprogramvareprodukter; Dataprogramvare som 
bistår datamaskiner i anvendelse av 
parallellprogrammer og utføring av parallellberegninger; 
Dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaprogrammer; Datastativer 
som er spesialdesignet for å romme en datamaskin, 
skriver og utstyr; Datasystemer; 
Databerøringsskjermer; Datavideospillprogramvare; 
Datavideospillprogramvare og -bruksanvisninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; Bærbare 
datamaskiner; Minidatamaskiner; Kjøleribber for bruk i 
datamaskiner; Kombinert hodetelefon og mikrofon for 
bruk med datamaskiner; Harddisker for datamaskiner; 
Mikrobrikker [datamaskinvare]; Minneenheter for bruk 
med databehandlingsutstyr; Minnekort 
[datamaskinvare]; Magnetooptiske og optiske 
databærere; Magnetisk databærere, innspillingsplater; 
Magnetiske og optiske databærere; Maskinlesbare 
databærere spilt inn med programmer; Interaktive 
dataspillprogrammer; Interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; Dataspillprogrammer for interaktiv 
multimedia; Maskinlesbare databærere; 
Lommedatamaskiner for å gjøre notater; 
Multifunksjonsdatatastaturer; Hyllestativer tilpasset for 
datamaskinvare; Superdatamaskiner; Pekeplater for 
datamaskiner; Mønstergjenkjennende systemer 
bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare; Eksternt utstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; Kommunikasjonsdatamaskiner; 
Kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; Data-
akselleratorkort; Datautstyr; Databuffere; Datakabler; 
Datakort; Datakasse; Databrikkesett; Datamaskiner; 
Databrikkekort; Dataprogrammer (software) 
[innregistrerte på databærere]; 
Softwareutviklingsverktøy; Programvarer [innregistrerte 
edb programmer, software]; Dataprogrammer 
(software) [nedlastbar programvare]; Digitale telefoner; 
Musikkhodetelefoner; Radiotelefoner; Høyttalende 
telefoner; Stereohodetelefoner; Telefoner; Terminaler 
for radiotelefoner; Mynttelefoner; Satellittelefoner; 
Beskyttelsefilm for smarttelefoner; Bildetelefoner; 
Trådløse telefoner; Hodetelefoner; Etuier for 
smarttelefoner; Etuier for telefoner; Mikrocomputere; 
Computer periferiutstyr; Håndleddstøtte for bruk med 
computere; Mobiltelefonomslag; Trådløst hodesett for 
bruk med mobiltelefoner; Digitale mobiltelefoner; 
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Forankringsstasjoner for mobiltelefoner; Nedlastbar 
grafikk for mobiltelefoner; Nedlastbare ringetoner og 
grafikk for mobiltelefoner; Dataprogrammer og 
programvare for bildebehandling brukt for 
mobiltelefoner; Dataprogramvare som muliggjør 
overføring av bilder til mobiltelefoner; Deksler for 
mobiltelefoner; Læretuier for mobiltelefoner; Krypterte 
elektroniske databrikkekort for identifisering av visse 
brukere av datamaskiner og mobiltelefoner; Kombinert 
hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner; Kombinert 
hodetelefon og mikrofon for mobiltelefoner; Holdere for 
mobiltelefoner; Mobiltelefonutstyr med innebygd 
telefakssystem; Elektronisk spillprogramvare for 
mobiltelefoner; Tastaturer for mobiltelefoner; Flettede 
reimer for mobiltelefoner [reimer]; Dataprogramvare for 
mobiltelefoner; Nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; Mobiltelefonstropper; Mobiltelefoner; 
Batterier for mobiltelefoner; Batteriladere for 
mobiltelefon; Vesker tilpasset mobiltelefoner; 
Batteriladere for mobiltelefon for bruk i biler; 
Mobiltelefonetuier laget av lær eller lærimitasjoner; 
Mobiltelefondeksler laget av tøy eller tekstilmaterialer; 
Mobiltelefoner med store taster og tall som bistår 
brukere med svekket syn eller fingerferdighet; 
Mobiltelefonutstyr; Digital musikk som er nedlastbar fra 
internett; Digitalbøker som er nedlastbare fra internett; 
Nedlastbar digital musikk fra mp3-internettsider; 
Dataspillprogrammer som er nedlastbare via internett; 
Dataprogrammer for bruk av internett; 
Dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser og internett; Dataprogramvare for telefaks, 
e-post, talepost, eller meldingsformidling på internett; 
Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] fra databaser 
eller internett; Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] 
online fra databaser eller internett; Internettservere; 
Internettelefoner; Programvare for internettilgang; 
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 og 
telekommunikasjonsutstyr som etablerer forbindelse til 
databaser og internett; Dataprogramvare lastet ned fra 
internett; Deksler for telefonmikrofoner; Objektivdeksler 
for kameraer; Deksler for elektriske kontakter; Mobile 
datamottakere; Mobilradioer; Håndfrisett for 
mobiltelekommunikasjon; Telekommunikasjonsutstyr 
for bruk med mobile nettverk; Elektriske celler og 
batterier; Elektriske akkumulatorbatterier; 
Litiumbatterier; Litiumionbatterier; Nikkel-
kadmiumbatterier; Nikkel-kadmiumbatterier; 
Oppladbare batterier; Oppladbare elektriske batterier; 
Akkumulatorer [batterier]; Batterier for elektroniske 
sigaretter; Batterikar; Batterikasser; Solbatterier; 
Tenningsbatterier; Anodebatterier; Batteriladere; 
Batteriladere; Galvaniske batterier; Batterier; Batterier 
for lommelykter; Batterier for kjøretøy; Batterikabler; 
Batteriladere for bruk med telefoner; Batteripakker; 
Elektriske batterier; Pc-kort; Pc-er; Trådløs datamus; 
Håndleddstøtte for brukere av datamus; 
Håndleddsputer for bruk med datatastaturer; 
Platestasjoner og -drivere på datamaskiner; 
Datadisketter; Stasjonære datamaskiner; Nedlastbare 
dataspillprogrammer; Nedlastbart dataprogramvare; 
Nedlastbar datagrafikk; Nedlastbar dataprogramvare 
for ekstern overvåking og analyse; Nedlastbar 
dataprogramvare; Nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
Tegneutstyr og instrumenter tilpasset for bruk med 
datamaskiner; Varetrekk for datamaskiner, formet; 
Elektronisk utstyr for trådløst mottak, trådløs lagring og 
overføring av data og meldinger; Elektroniske 
databrikkekort; Elektroniske databrikker for produksjon 
av integrerte kretser; Elektroniske komponenter for 
datamaskiner, Elektroniske databaser spilt inn på 
datamedia; E-handelprogramvare som lar brukere 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 

globalt datanettverk; Brannmurprogramvare for data; 
Datafastvare; Dataspillkassetter; 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; Dataspillkassetter; Skjermkort for datamaskin; 
Datagrafikkprogrammer; Gruppevare for data; 
Dataspillprogrammer; Dataspillplater; 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; Datamaskinvare for nettverkstilgangsservere; 
Datamaskinvare for telekommunikasjon; 
Datatastaturer; Datastyrte klokker med 
fingeravtrykkgjenkjenning; Datamus; 
Datahovedkretskort og datterkort; Datanettverkskort; 
Datanettverksbroer; Datanettverksnav, brytere og 
rutere; Maskinvare for datanettverk; 
Datanettverksrutere; Datanettverksservere; 
Datanettverksbrytere; Dataoperativprogrammer; 
Dataoperativsystemprogramvare; 
Dataoperativsystemer; Dataprogrammer og 
programvare; Dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling; Dataprogrammer og dataprogramvare 
for elektronisk verdipapirhandel; Dataprogrammer for 
ekstern tilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 
Dataprogrammer for tilkobling til eksterne datamaskiner 
og datanettverk; Dataprogrammer for databehandling; 
Dataprogrammer for dokumentbehandling; 
Dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video; 
Dataprogrammer som gir tilgang eller inngangskontroll; 
Dataprogrammer for ekstern søking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk; Dataprogrammer for 
brukergrensesnittutforming; Dataprogrammer brukt for 
elektroniske betalingsregistreringssystemer; 
Datamaskiner og brukerveiledninger i elektronisk 
format solgt som en enhet; Dataskjermfiltre; 
Dataskjermer; Programvare for dataskjermsparing; 
Serielle dataporter; Dataservere; Datamaskiner for bruk 
innen datastyring; Datadelevare; Dataprogramvare for 
kommunikasjon med brukere av håndholdte 
datamaskiner; Dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [cad/cam]; 
Dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; Dataprogramvare for å 
overvåke driften av lyd- og videoenheter; 
Dataprogramvare for konvertering av dokumentbilder til 
elektroniske formater; Dataprogramvare for oppretting 
og redigering av musikk og lyder; Dataprogramvare for 
å opprette søkbare databaser; Dataprogramvare for 
databasestyring; Dataprogramvare for databehandling; 
Dataprogramvare for kryptering; Dataprogramvare for 
gps-systemer [global positioning systems]; 
Dataprogramvare for å organisere og vise digitale 
bilder og fotografier; Dataprogramvare for behandling 
av digitale bilder;  Dataprogramvare for synkronisering 
av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner 
og vertsdatamaskiner; Dataprogramvare for opprettelse 
av brannmurer; Dataprogramvare for overføring av lyd- 
og bildemeldinger; Dataprogramvare for to- eller 
tredimensjonal simulering for bruk i design og utvikling 
av industriprodukter; Dataprogramvare for bruk i 
automatisering og styring av forretningsprosesser; 
Dataprogramvare for bruk ved opprettelse og design av 
nettsteder; Dataprogramvare for bruk i programmering 
av telefaksmaskiner; Dataprogramvare for bruk ved 
sikring av flerbrukeradgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; Dataprogramvare for bruk 
innen telekommunikasjon for levering av elektroniske 
overføringer av dokumenter og telefakser; 
Dataprogramvare for levering av trådløst innhold; 
Dataprogramvare for trådløs nettverkskommunikasjon; 
Dataprogramvare for tekstbehandling; 
Dataprogramvareprodukter; Dataprogramvare som 
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bistår datamaskiner i anvendelse av 
parallellprogrammer og utføring av parallellberegninger; 
Dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaprogrammer;  datastativer 
som er spesialdesignet for å romme en datamaskin, 
skriver og utstyr; Datasystemer; 
Databerøringsskjermer; Datavideospillprogramvare; 
Datavideospillprogramvare og -bruksanvisninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; Bærbare 
datamaskiner; Minidatamaskiner; Kjøleribber for bruk i 
datamaskiner; Kombinert hodetelefon og mikrofon for 
bruk med datamaskin Harddisker for datamaskiner; 
Mikrobrikker [datamaskinvare]; Minneenheter for bruk 
med databehandlingsutstyr; Minnekort 
[datamaskinvare]; Magnetooptiske og optiske 
databærere; Magnetisk databærere, innspillingsplater; 
Magnetiske og optiske databærere; Maskinlesbare 
databærere spilt inn med programmer; Interaktive 
dataspillprogrammer; Interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; Dataspillprogrammer for interaktiv 
multimedia; Maskinlesbare databærere; 
Lommedatamaskiner for å gjøre notater; 
Multifunksjonsdatatastaturer; Hyllestativer tilpasset for 
datamaskinvare; Superdatamaskiner; Pekeplater for 
datamaskiner; Mønstergjenkjennende systemer 
bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare; Eksternt utstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; Kommunikasjonsdatamaskiner; 
Kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; Data-
akselleratorkort; Datautstyr; Databuffere; Datakabler; 
Datakort; Datakasse; Databrikkesett; Datamaskiner; 
Databrikkekort; Dataprogrammer (software) 
[innregistrerte på databærere]; 
Softwareutviklingsverktøy; Programvarer [innregistrerte 
edb programmer, software]; Dataprogrammer 
(software) [nedlastbar programvare]; Digitale telefoner; 
Musikkhodetelefoner; Radiotelefoner; Høyttalende 
telefoner; Stereohodetelefoner; Telefoner; Terminaler 
for radiotelefoner; Mynttelefoner; Satellittelefoner; 
Beskyttelsefilm for smarttelefoner; Bildetelefoner; 
Trådløse telefoner; Hodetelefoner; Etuier for 
smarttelefoner; Etuier for telefoner; Mikrocomputere; 
Computer periferiutstyr; Håndleddstøtte for bruk med 
computere.    

  Klasse 42   Vedlikehold av dataprogrammer og software; design 
av mobiltelefoner, design av telefoner; opprette og 
vedlikeholde nettsteder for mobiltelefoner; opplåsing av 
mobiltelefoner: design av computersystemer; 
fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; applikasjonstjenester 
[asp]; arkitekt- og teknikktjenester; design av 
nettportaler; design av nettsider; design av 
programvare for bruk med trykkeripresser; design av 
telekommunikasjonsutstyr; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
design og oppdatering av dataprogramvare; design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; design- og 
planleggingstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsutstyr; design og programmering 
av nettsteder; design og skriving av dataprogramvare; 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare 
for bruk innen medisin; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for industriell 
anvendelse; design og utvikling av datamaskinvare, 
programvare og databaser; design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
datamaskinvare for industrinæringen; design og 
utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av data 
og programmer for datamaskiner; design og utleie av 
programvare; design og utvikling av dataprogramvare 
for evaluering og beregning av data; design og utvikling 
av dataprogramvare for import og styring av data; 

design og utvikling av dataprogramvare for logistikk; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
design og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; design og utvikling av 
dataprogramvare for tekstbehandling; design og 
utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; design 
og utvikling av dataskjermsystemer; design og utvikling 
av dataspillprogramvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare; design og utvikling av diagnoseutstyr; 
design og utvikling av digitale lyd- og bildebærere; 
design og utvikling av eksterne dataenheter; design og 
utvikling av elektronisk databaseprogramvare; design 
og utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; 
design og utvikling av elektroniske gratulasjonskort [e-
kort]; design og utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; design og utvikling av 
endoproteser; design og utvikling av 
energiforsyningsnettverk; design og utvikling av 
fotoelektriske systemer; design og utvikling av 
hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og 
utvikling av inndatasystemer; design og utvikling av 
internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av 
medisinsk diagnoseutstyr; design og utvikling av 
navigasjonssystemer; design og utvikling av 
navigasjonssystemer og programvare for 
ruteplanlegging; design og utvikling av nettsider; design 
og utvikling av ny teknologi for andre; design og 
utvikling av programvare for databasestyring; design og 
utvikling av programvare for elektroniske tv-
programguider; design og utvikling av programvare for 
energistyring; design og utvikling av programvare for 
kontroll, regulering og overvåking av 
solenergisystemer; design og utvikling av programvare 
for kunstig virkelighet-programvare; Design og utvikling 
av programvare for lagerstyring; Design og utvikling av 
programvare for ruteplanlegging; Design og utvikling av 
programvare og maskinvare for behandling og 
distribusjon av multimediainnhold; design og utvikling 
av programvare for utvikling av nettsider; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for digital 
signalbehandling; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for konvertering av data- og 
multimediainnhold fra og til ulike protokoller; Design og 
utvikling av programvare og maskinvare for produksjon, 
innspilling og behandling av digitale og analoge 
signaler; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for signalforsterking og signaloverføring; 
design og utvikling av proteser; design og utvikling av 
systemer for inndata, utdata, behandling, visning og 
lagring; design og utvikling av systemer for regenerativ 
energigenerering; design og utvikling av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design og utvikling av test- og analysemetoder; design 
og utvikling av systemprogramvare for tilgang og bruk 
av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; design 
og utvikling av utdatasystemer; design og vedlikehold 
av hjemmesider på internett; design og vedlikehold av 
nettsteder for andre; design, installering, oppdatering 
og vedlikehold av dataprogramvare; design, 
oppgradering og utleie av dataprogramvare; design, 
opprettelse og programmering av nettsider; design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
design, utvikling og programmering av 
dataprogramvare; design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
databehandling; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for prosesskontroll; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
og prosesskontroll; design, vedlikehold og oppdatering 
av dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og 
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oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; 
designrådgivning; designtjenester; diagnose av 
datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; diagnose av dataprogramvareproblemer; 
digitalisering av dokumenter [skanning]; elektronisk 
sikkerhetskopiering; elektroniske tjenester for 
datalagring og sikkerhetskopiering av data; elektroniske 
tjenester for sikkerhetskopiering av data; 
værmeldingstjenester; utleie av datamaskinvare; utleie 
av datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av 
datamaskinvare og programvare; utleie av 
datamaskiner og dataprogramvare; utleie av 
datamaskiner; utleie av databaseprogramvare; utleie av 
databehandlingsprogrammer; utleie av datamaskiner 
og datautstyr; utleie av dataprogrammer; utleie av 
dataprogramvare i forbindelse med reise; utleie av 
dataprogrammer; utføring av prøve- og 
analysetjenester for å kontrollere kontaminasjon; 
utføring av prøve- og analysetjenester for å anslå 
forurensningsnivåer; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter; utførelse av 
kvalitetskontroller på varer og tjenester; utførelse av 
forskningsstudier; utførelse av 
forskningseksperimenter; utførelse av forsknings- og 
tekniske prosjektstudier i forbindelse med bruk av 
naturenergi; utarbeidelse av dataprogrammer; 
undervannsforskning; topografiske oppmålinger; 
tjenester innen miljøtesting og miljøinspeksjoner; 
tjenester innen forskning, testing og analyser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293922 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.14, US, 86/875,354 
(210) Søknadsnr.: 201607614 
(220) Inndato: 2016.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Injeksjonsutstyr for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293923 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.14, US, 86/875,369 
(210) Søknadsnr.: 201607616 
(220) Inndato: 2016.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Versartis, Inc., 4200 Bohannon Drive, Suite 250, US-

CA94025 MENLO PARK, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Injeksjonsutstyr for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293924 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201701497 
(220) Inndato: 2017.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ELISABETH VIKESÅ, Vikesågata 24, 4389 VIKESÅ, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bilder; fargelitografi; fotografier [trykte]; 

fotografiholdere; fotogravyrer; grafiske reproduksjoner; 
grafiske trykk; graveringer; graveringsplater; graverte 
kunstgjenstander; klisjeer; kunstgjenstander 
[litografier]; litografier; litografiske kunstgjenstander; 
malerier [innrammet eller ikke]; oljetrykk; papir; papp; 
plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av 
papir eller kartong; plater [graveringer]; portretter; 
raderinger; skilt av papir eller kartong; staffelier for 
maling; statuetter av pappmasje; tegninger; trykte 
publikasjoner; typografiske typer. 

  Klasse 35   Organisering av handels- og reklameutstillinger; 
import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et sortiment slike interiørartikler som 
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nevnt ovenfor i klasse 16, samt trykk og plakater som 
gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse 
varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en 
katalog [detaljhandel]. 

  Klasse 42   Arkitekter; emballasjedesign; grafisk formgiving; 
industridesign; interiørarkitekter; interiørdekorering; 
interiørkonsulentvirksomhet; logo design; 
motedesigntjenester; rådgivning ved design av 
websider; tegning [industridesign]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293925 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201702055 
(220) Inndato: 2017.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PICTUREIT.NO AS, Tollbodgata 2, 4611 

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

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; armbånd og halskjede; slipsnål. 

  Klasse 16   Servietter; gavelapper; vinkort; rammer; kalender; 
julestjerne i papir; papir og papp; trykksaker, materialer 
til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og 
kontorrekvisita, unntatt møbler; plastark, folier og poser 
for innpakning og emballering; trykk i form av bilder; 
posters og plakater.  

  Klasse 24   Kjøkkenhåndkle; vaskeklut; gasklut; sengetøy; teppe; 
tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av 
tekstil eller plast; pledd; spisebrikke i tekstil eller silikon.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293926 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201704390 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fjellsider AS, Postboks 9369 Grønland, 0186 OSLO, 
Norge 

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

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

alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 

og andre preparater til fremstilling av drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering; hotell-, bar- kafé- og restauranttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293927 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703295 
(220) Inndato: 2017.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STICOS AS, Postboks 2934 Sluppen, 7438 
TRONDHEIM, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer; digitale oppslagsverk og 
publikasjoner. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; informasjon og 
rådgivning om arbeidsforhold, skatt, merverdiavgift, 
regnskap og lønn. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; elektroniske oppslagsverk og 
oppslagstavler; fremskaffelse av pratesteder på 
internett; data assistert overføring av beskjeder og 
bilder. 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av 
kurs og seminarer. 

  Klasse 42   Teknologiske tjenester; utarbeidelse og ajourføring av 
dataprogrammer; datatjenester i form av digital 
rådgivning. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester herunder rådgivning og informasjon 
om juridiske forhold om arbeidsforhold, skatt, 
merverdiavgift, regnskap og lønn. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293928 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703297 
(220) Inndato: 2017.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STICOS AS, Postboks 2934 Sluppen, 7438 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer; digitale oppslagsverk og 

publikasjoner. 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; informasjon og 

rådgivning om arbeidsforhold, skatt, merverdiavgift, 
regnskap og lønn. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; elektroniske oppslagsverk og 
oppslagstavler; fremskaffelse av pratesteder på 
internett; data assistert overføring av beskjeder og 
bilder. 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av 
kurs og seminarer. 

  Klasse 42   Teknologiske tjenester; utarbeidelse og ajourføring av 
dataprogrammer; datatjenester i form av digital 
rådgivning. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester herunder rådgivning og informasjon 
om juridiske forhold om arbeidsforhold, skatt, 
merverdiavgift, regnskap og lønn. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293929 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703636 
(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: 
 RUNE SKUTLE, Velliveien 3A, 1358 JAR, Norge 

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

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

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

og sluttføring av kommersielle transaksjoner for 
tredjepart; forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; å, for andres fordel, sammenbringe 
et utvalg håndverktøy [ikke hånddrevet], maskiner for 
bearbeiding av tre, maskiner for steinarbeid, maskiner 
for tilberedelse av asfalt og verktøymaskiner, verktøy 
[manuelt drevne], bygningsbekledninger av metall, 
bygningsmaterialer av metall samt  
bygningsbekledninger ikke av metall, 
bygningsmaterialer ikke av metall som gjør det mulig 
for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk 
butikk, en nettbutikk eller via en katalog [detaljhandel]. 

  Klasse 37   Byggeledelse; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon; bygningsisolering; installasjon av 
dører og vinduer; installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsapparater; konsulentbistand ved 
byggingstjenester; malevirksomhet; 
murmestervirksomhet; mursteinslegging; rengjøring av 
bygninger [eksteriør]; riving av bygninger; 
rørleggervirksomhet; snekkertjenester; 
stillasoppsetting; taktekkingstjenester; tapetsering; 
tetningsarbeid [bygging]; utleie av bygningsmaskiner; 
veidekking og brolegging. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293930 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201612362 
(220) Inndato: 2016.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 A&E Television Networks, LLC, 235 East 45th Street, 

US-NY10017 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Kringkastingstjenester, nemlig fjernsyns kringkasting, 

video kringkasting, Internett kringkasting, lyd 
kringkasting, kabel tv kringkasting, radiokringkasting, 
digital kringkasting, satellitt kringkasting, betal-tv 
kringkasting; webcasting; podcasting; satellitt og kabel-
radio og kabel-tv overføringstjenester; elektronisk 
overføring av data via satellitt; elektronisk overføring av 
data via globale og lokale datamaskin nettverk; video-
on-demand overføringstjenester; trådløse 
overføringstjenester, nemlig, overføring av tv 
programmer og filmer til mobile enheter; tilby online 
chatte rom og elektroniske oppslagstavler for 
elektronisk overføring av meldinger mellom brukere; 
tilveiebringe flerbrukertilgang til globalt datamaskin 
informasjonsnettverk; bredbånd 
kommunikasjonstjenester, nemlig, satellitt, kabel, 
nettverkoverføring av lyd, bilde signaler og data; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig, elektronisk 
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video 
og informasjon; lyd, tekst og video 
kringkastingstjenester over internett og andre 
kommunikasjonsnettverk som viser opplastet, postet, 
fremvist, modifisert, tagged og elektronisk overført 
data, lyd og video innhold; overføringstjenester, nemlig, 
overføring til mobile enheter, datanettverk, video-on-
demand, strømming av lyd, video og digitalt media 
innhold; nemlig, elektronisk overføring av digitale 
bildefiler og videofiler og audiovisuelt innhold mellom 
internettbrukere; mobile mediatjenester i form av 
elektronisk overføring av underholdningsinnhold; 
tilveiebringe online databaser og lenker til andre 
innholdsleverandørers nettsteder 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293931 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201613339 
(220) Inndato: 2016.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pronova Biopharma Norge AS, Lilleakerveien 2 C, 
0283 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetisk mat, nemlig gelatinkapsler inneholdende 
Omega-3 fiskeoljekonsentrat, for medisinsk bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293932 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201701480 
(220) Inndato: 2017.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARITASTIFTELSEN, Holsts gate 6, 0473 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av brukte klær, møbler, lamper, bøker, musikk, 
radio/TV/stereo/data, stentøy, antikviteter, sykler, 
verktøy. 

  Klasse 41   Opplæring i forbindelse med det å komme ut i arbeid; 
opplæring i forbyggende arbeid mot rusmisbruk.  

  Klasse 43   Skaffe bosted for mennesker med bakgrunn i rus, 
kriminalitet og menneskehandel. 

  Klasse 45   Tilveiebringelse av personlige støttetjenester for 
mennesker med bakgrunn i rus, kriminalitet, 
menneskehandel m.m. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293933 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.01, US, 

87/222,918#@#2016.11.01, 
US, 
87/222,928#@#2016.11.01, 
US, 87/223,034 

(210) Søknadsnr.: 201703052 
(220) Inndato: 2017.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, US-
CA95110 SAN JOSE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware; dataprogrammer; datasoftware for 
kunstig intelligens, maskinlæring, dyplæring (deep 
learning), statistisk læring, datautvinning, kontekstuell 
prediksjon, personalisering, prediktiv analytikk, prediktiv 
modellering og virksomhetsetterretning. 

  Klasse 35   Tilveiebringe markedsførings- og reklametjenester for 
bedrifter med store volum av data som må 
fremmedfinansieres for intelligente anbefalinger og 
beslutningsfordeler gjennom datavitenskap, nemlig 
teknologier og algoritmer innen områdene kunstig 
intelligens (AI), maskinlæring og dyplæring (deep 
learning); forretningsmessige konsulenttjenester for 
bedrifter med store volum av data; konsulenttjenester 
innen markedsføring og reklame for bedrifter med store 
volumer av data;  tilveiebringe 
virksomhetsetterretningtjenester; 
forretningsoptimaliseringstjenester; 
forretningsinformasjonstjenester; konsultasjoner innen 
bedriftledelse for bedrifter med store volum av data; 
forretningsutvikling; markedsstudier; analyse av 
kommersielle data; databehandlingstjenester; 
elektronisk (computerized) databasestyring; 
innsamling, rapportering, analysering og integrering av 
kommersielle data relatert til bruken av andres 
nettsteder og applikasjoner, og bruken av andre data 
fra diverse ulike kilder; statistisk analyse og 
rapporteringstjenester for forretningsformål; 
gjennomføring av forretnings- og 
markedsundersøkelser; forberedelse av 
forretningsrapporter elektronisk relatert til kunde- og 
arbeidstakertilfredshet og –adferd, organisatorisk klima 
eller effektivitet, og bruken av nettsteder; datatjenester, 
nemlig tilveiebringe konsulenttjenester og teknisk 
informasjon innen områdene for digital markedsføring 
og reklame; design av undersøkelser samt forskning 
innen områdene for reklame og 
markedsføringskampanjer og –analyser. 

  Klasse 42   Datatjenester; software som en tjeneste (SaaS-
tjenester); SaaS-tjenester omfattende software for 
kunstig intelligens (AI), maskinlæring og dyplæring 
(deep learning); SaaS-tjenester omfattende software 
for et rammeverk av tjenester basert på intelligent data-
vitenskap som bruker kunstig intelligens (AI) og 
maskinlæring til å forbedre digitale hendelser innen 
områdene for design, dokumenthåndtering og -
fremskaffelse samt markedsføring og reklame; 
nettskystjenester; plattform som en tjeneste (PaaS-
tjenester); datautvinningstjenester; 
datavarehustjenester; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online, ikke-nedlastbar software som bruker 
datavitenskap, nemlig kunstig intelligens (AI), 
maskinlæring, dyplæring (deep learning), statistisk 
læring og datautvinning, for kontekstuell prediksjon, 
personalisering, prediktiv analytikk, prediktiv 
modellering, visualisering og virksomhetsetterretning; 
SaaS-tjenester omfattende software for kunstig 
intelligens (AI) og maskinlæringsdrevne verktøy for 
behandling av store volumer av data; ASP-tjenester 

omfattende API-software (Application Programming 
Interface Software) for kunstig intelligens (AI), 
maskinlæring, dyplæring (deep learning), statistisk 
læring og datautvinning for muliggjøring av kontekstuell 
prediksjon, personalisering, prediktiv analytikk, prediktiv 
modellering og virksomhetsetterretningstjenester; 
konsulenttjenester relatert til datasoftware og 
informasjonsteknologi; tekniske støttetjenester; 
vitenskapelig og teknisk forskning, nemlig vitenskapelig 
forskning og produktforskning innen områdene for 
kunstig intelligens (AI), maskinlæring og dyplæring 
(deep learning); forskning, design og utvikling av 
datasoftware; vedlikehold, oppdatering eller utleie av 
datasoftware; dataprogrammering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293934 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703635 
(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: 

 Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, VG-TORTOLA, De 
britiske jomfruøyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Armbånd [smykker]; ringer [smykker]; kjeder av 
edelmetall [bijouteri]; halskjeder [smykker]; 
armbåndsur; stoppeklokker; elektriske ur; kronoskoper; 
kronometriske instrumenter; kronometer; kronografer 
[ur]; klokker [ur]; nøkkelringer [bijouteri]; lommeur; 
smykker; halskjeder [smykker]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293935 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703642 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, VG-TORTOLA, De 
britiske jomfruøyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Armbånd [smykker]; ringer [smykker]; kjeder av 
edelmetall [bijouteri]; halskjeder [smykker]; 
armbåndsur; stoppeklokker; elektriske ur; kronoskoper; 
kronometriske instrumenter; kronometer; kronografer 
[ur]; klokker [ur]; nøkkelringer [bijouteri]; lommeur; 
smykker; halskjeder [smykker]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293936 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703637 
(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: 

 Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, VG-TORTOLA, De 
britiske jomfruøyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonseringsvirksomhet: reklamevirksomhet; 
organisering av utstillinger for kommersielle formål eller 
i reklameøyemed; business management for 
idrettsutøvere; presentasjon og fremvisning av varer på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester for andre; organisering av 
moteshow i reklame- og salgsøyemed; tjenester knyttet 
til fremvisning av varer; assistansetjenester knyttet til 
business management; agenturvirksomhet knyttet til 
import og eksport; markedsføringstjenester; 
omflyttingstjenester; tekstbehandlingstjenester; 
sponsorsøktjenester; engros- og detaljhandelstjenester 
av klær; engros- og detaljhandelstjenester av 
sportsutstyr; engros- og detaljhandelstjenester av 
tilbehør til klær (apparel accessories); engros- og 
detaljhandelstjenester av sko; engros- og 
detaljhandelstjenester av vesker og bager; engros- og 
detaljhandelstjenester av bagasje og reisegods; 
engros- og detaljhandelstjenester av klokker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293937 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703053 
(220) Inndato: 2017.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JAEGER, Grensen 9, 0159 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 9   Digital musikk som er nedlastbar fra internett, særlig i 
tilknytning DJ-mixer innenfor House og annen 
Electronica-musikk.  

  Klasse 35   Promotering av konserter.  
  Klasse 41   Nattklubber; produksjon av musikk; 

musikkinnspillingstjenester; musikkforlagstjenester; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter. 

  Klasse 43   Kafévirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293938 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703060 
(220) Inndato: 2017.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JAEGER AS, Grensen 9, 0159 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 9   Digital musikk som er nedlastbar fra internett, særlig i 
tilknytning DJ-mixer innenfor House og annen 
Electronica-musikk.  

  Klasse 35   Promotering av konserter.  
  Klasse 41   Nattklubber; produksjon av musikk; 

musikkinnspillingstjenester; musikkforlagstjenester; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter.  

  Klasse 43   Kafévirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293939 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703879 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

En duft av morgen 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thord Peter Mossberg, Nordraaks gate 14, 0260 
OSLO, Norge 

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

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping;såper 
(ikke medisin Medisinske), parfymer, , eteriske oljer, 
kosmetikk, (ikke medisinske), hårvann (ikke 
medisinske), tannpuss midler (ikke medisinske) 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293940 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703882 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DARE TO DESIGNSTUDIO AS, Brattørgata 3 A, 7010 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler, speil, oppbevarings-moduler, hyller, interiør-

produkter. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, event, foredrag. 

  Klasse 42   Interiørdesign, interiør-konsept, innrednings-design, 
eksteriør-design, interiør-foto, produkt-design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293941 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703884 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anacor Pharmaceuticals Inc., 1020 East Meadow 
Circle, US-CA PALO ALTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293942 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201703988 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Betongpark AS, Postboks 308 Skøyen, 0213 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Byggeelementer av betong; Byggepanel, ikke av 

metall; Bygnings- og dekningsmateriale for veier; 
Bygningsbekledninger, ikke av metall; 
Bygningsmaterialer, i av metall; Bygningsplater, ikke av 
metall; Rammeverk for bygninger, ikke av metall; 
Reisverk for bygninger, ikke av metall; Sement; 
Sementplater; Veggkledninger [indre] for bygging, ikke 
av metall; Veggkledninger [ytre] for bygging, ikke av 
metall; Elementer for skate-parker, ikke av metall. 

  Klasse 28   Gymnastikkapparater; In-line skøyter; Leker; 
Liggesurfebrett; Modellbyggesett; Nett [sportsartikler];  
Rullebrett; Rulleskøyter; Seilbrett; Ski; Skiposer; 
Skøyter for is; Snøbrett; Spill; Spillapparater; 
Surfebrett; Svømmebrett; Vannski. 

  Klasse 42   Arkitekter; Arkitekturkonsultasjoner; Byplanlegging; 
Industridesign; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
teknisk og arkitekturmessig design av idrettsanlegg og 
skateparker; Landmåling; Plantegning i forbindelse 
med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; Tegning 
[industridesign]; Teknisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293943 
(151) Reg.dato.: 2017.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201704340 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAAHA AS, Maridalsveien 3, 0178 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Arkitektplaner og spesifikasjoner, Arkitektmodeller  
  Klasse 42   Arkitekt- og teknikktjenester  ,  Arkitektplanlegging og 

rådgivningstjenester  ,  Arkitekttjenester for design av 
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bygninger  ,  Arkitekttjenester for design av 
forretningsbygg  ,  Arkitekttjenester for design av 
industribygninger  ,  Arkitekttjenester for design av 
kontorbygninger  ,  Arkitekttjenester for design av 
butikklokaler  ,  Arkitekttjenester for design av 
kjøpesentre  ,  Arkitekttjenester  ,  
Arkitekturkonsultasjoner 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293944 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704360 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEACALX AS, Sandviksbodene 68, 5035 BERGEN, 
Norge 

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

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

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
antiparasittmidler; lusbehandlingspreparater; 
farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater; veterinæriske 
preparater og substanser; kalkbaserte farmasøytiske 
preparater; kjemisk-farmasøytiske produkter og 
preparater; veterinærmedisinske preparater; 
medikamenter for veterinær bruk; kjemiske preparater 
for veterinært bruk; desinfeksjonsmidler; legemidler; 
lusemidler [kjemisk preparat].  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; medisinsk forskning; farmasøytisk 
forskning og utvikling; produktutvikling; forskning og 
utvikling av produkter; forskning og utvikling for 
legemiddelindustrien; vitenskapelig og industriell 
forskning; vitenskapelig og medisinsk forskning og 
utvikling; vitenskapelig forskning og utvikling; 
vitenskapelig forskning for medisinske formål; 
vitenskapelig forskning.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; rådgivning 
i forbindelse med farmasøytiske og medisinske 
produkter; medisinsk og farmasøytisk rådgivning; 
konsultasjon i farmasøytiske spørsmål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293945 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704362 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEACALX AS, Sandviksbodene 68, 5035 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
antiparasittmidler; lusbehandlingspreparater; 
farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater; veterinæriske 
preparater og substanser; kalkbaserte farmasøytiske 
preparater; kjemisk-farmasøytiske produkter og 
preparater; veterinærmedisinske preparater; 
medikamenter for veterinær bruk; kjemiske preparater 
for veterinært bruk; desinfeksjonsmidler; legemidler; 
lusemidler [kjemisk preparat].   

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; medisinsk forskning; farmasøytisk 
forskning og utvikling; produktutvikling; forskning og 
utvikling av produkter; forskning og utvikling for 
legemiddelindustrien; vitenskapelig og industriell 
forskning; vitenskapelig og medisinsk forskning og 
utvikling; vitenskapelig forskning og utvikling; 
vitenskapelig forskning for medisinske formål; 
vitenskapelig forskning.   

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; rådgivning 
i forbindelse med farmasøytiske og medisinske 
produkter; medisinsk og farmasøytisk rådgivning; 
konsultasjon i farmasøytiske spørsmål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Reg.nr.: 293946 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704371 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293947 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201703984 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gulating Bryggeri AS, Støperiveien 6, 2010 

STRØMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; Cider [ikke alkoholholdig]; 

Essenser for tilberedelse av drikker; Maltøl; 
Mineralvann [drikker]; Øl; Ølbaserte cocktailer; Vørter. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg øl og andre drikkevarer 
(alkoholholdige og alkoholfrie) som gjør det mulig for 
kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk 
butikk, en nettbutikk eller via en katalog [detaljhandel]. 

  Klasse 40   Bryggeritjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293948 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704373 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INCENDIUM CONSULT AS, Oppgang A 

Rosenkrantzgata 61, 3018 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med utstyr eller installasjoner for oppvarming. 

  Klasse 35   Salg av elektriske og elektroniske kontrollapparater for 
bruk med utstyr eller installasjoner for oppvarming. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293949 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704374 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SNOWFLAKE SOLUTIONS AS, Øvre Dynnersmauet 7, 
5011 BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; 

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer  
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293950 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704347 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Beate Bull, Sigurd Hoels Vei 110, 0655 OSLO, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 

beskyttelseshjelmer; beskyttelsesklær mot ulykker, 
stråling og brann; beskyttelsesmasker; brannslanger; 
brannslangespredere; brannslukningsapparater; 
branntepper; brannvarslere; dykkermasker; hansker for 
beskyttelse mot ulykker; klær for beskyttelse mot 
brann; redningsstiger; respirasjonsmasker; 
beskyttelsesmasker; oksygenmasker, ikke for 
medisinsk bruk.  

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de 
forannevnte varene i klasse 9, som gjør det mulig for 
kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk 
butikk, en nettbutikk eller via en katalog [detaljhandel]. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; instruksjon [opplæring]; 
korrespondanseundervisning; organisering og ledelse 
av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; 
privatundervisning; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; tekstforfattervirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; undervisning; utgivelse av bøker; 
yrkesfaglig opplæring. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 293951 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201610997 
(220) Inndato: 2016.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.23 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agrilogg AS, c/o Møbelfabrikken, 6141 ROVDE, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer (software) for landbruksformål.  
  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer (software) for 

landbruksformål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 293952 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201700684 
(220) Inndato: 2017.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HATLING MEDIA, Svartdalsveien 31 B, 0678 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 

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

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 293953 
(151) Reg.dato.: 2017.09.20 
(210) Søknadsnr.: 201704343 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cassandra Samnøen Aguilera, Hoddeland 53, 4324 

SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker; Fargelitografi; Grafiske reproduksjoner; 

Grafiske trykk; Graveringer; Litografier; Malerier 
[innrammet eller ikke]; Plakat av papir eller kartong; 
Plakater; Plater [graveringer]; Portretter; Postkort; 
Raderinger; Staffelier for maling; Tegninger; 
Tidsskrifter; Trykksaker; Trykte publikasjoner   

  Klasse 41   Korrespondansekurs; Organisering og ledelse av 
seminarer; Oversettelsesvirksomhet; Publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
Sceneoppførelser; Skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; Tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; 
Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Utlån 
av bøker  

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Lisensiering av 
immatriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle 
rettigheter; Rådgivning for immatriell eiendomsrett 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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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: 0921254 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201706412 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, vaccines, 
pharmaceutical preparations for diagnostic purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0925068 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201610554 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brouwerij L. Huyghe, naamloze vennootschap, 
Brusselsesteenweg 282, BE-9090 MELLE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; syrups and other preparations for 
making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0991284 
(151) Int.reg.dato: 2008.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.12.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201702543 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bioMérieux, FR-69280 MARCY L'ETOILE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for use in industry and science, 

namely reagents and media for monitoring and 
detecting contaminants in industrial, agri-food, cosmetic 
and pharmaceutical products, all these goods in the 
diagnostic field. 

  Klasse 5   Reagents and media for medical and veterinary 
diagnostic purposes, all these goods in the diagnostic 
Field. 

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments for monitoring 
and detecting contaminants in industrial, agri-food, 
cosmetic and pharmaceutical products; diagnostic 
apparatus and instruments for non-medical use, all 
these goods in the diagnostic Field. 

  Klasse 10   Veterinary and medical diagnostic apparatus and 
instruments with the exclusion of catheters, balloon 
catheters for pulmonary and aortic valves and parts 
and fittings therefor, all these goods in the diagnostic 
field. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1010500 
(151) Int.reg.dato: 2009.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.01.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706413 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Klaus Gremmelspacher, Mirabellenstr. 28, DE-70329 
STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Pulse monitor, physiotherapy apparatus, 

sphygmotensiometers, diagnostic apparatus for 
medical purposes, electric acupuncture instruments, 
galvanic therapeutic appliances, belts orthopedic, 
gloves for massage, hot air therapeutic apparatus, hot 
air vibrators for medical purposes, electric blankets for 
medical purposes, heating cushions (pads) for medical 
purposes, electric heating cushions (pads) for medical 
purposes, inhalers, physical exercise apparatus for 
medical purposes, crutchess, massage apparatus, 
thermometers for medical purposes, vibromassage 
apparatus, aerosol dispensers, testing apparatus for 
medical purposes, bandages, bandages for joints, 
anatomical, beds, beds specially made for medical 
purposes, bed vibrators, beds hydrostatic water for 
medical purposes, trusses, supports for flat feet, ice 
bags for medical purposes, electrodes for medical use, 
feeding bottles, feeding bottles teats, electric belts for 
medical purposes, belts for medical purposes, gloves 
for medical purposes, horsehair gloves for massage, 
cushions for medical purposes, air cushions for medical 
purposes, pads (pouces) for preventing pressure sores 
on patient bodies, knee bandages orthopedic, 
condoms, soporific pillows for insomnia, air pillows for 
medical purposes, stocking for varices, draw-sheets for 
sick beds, lasers for medical purposes, air mattresses 
for medical purposes, esthetic massage apparatus, 
mattresses for medical purposes, mattresses, 
orthopedic articles, pumps for medical purposes, 
apparatus for the treatment of deafness, radiotherapy 
apparatus, thermo-electric compresses (surgery) 
vaporizers for medical purposes. 

  Klasse 25   Suits, layettes (clothing), babies' pants, babies 
'diapers of textile, bathing suits, bathing trunks, bath 
robes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, 
bandanas, berets, clothing, clothing of imitation of 
leather, motorists' clothing, paper clothing, boas 
(necklets), teddies (undergarments), brassieres, frocks, 
inner soles, fishing vests, football shoes, studs for 
football boots (shoes), footmuffs, belts (clothing), 
moneybelts (clothing), headgear for wear, fittings of 
metal for shoes and boots, mittens, clothing for 
gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves, 
gloves (clothing), shower caps, slippers, jumpers (shirt 
fronts), shirt yokes, shirts, wooden shoes, trousers, 
suspenders, girdles, hats, jackets(clothing), jerseys 
(clothing), skull caps, hoods (clothing), pockets for 
clothing, camisoles, corsets (underclothing), collars, 
neckties, clothing of leather, coats, corselets, dressing 
gowns, caps (headwear), cap peaks, ear muffs 
(clothing), combinations (clothing), pullovers, pyjamas, 
cyclists' clothing, waterproof clothing, skirts, sandals, 
collar protectors, shashes for wear, breeches for wear, 
lace boots, non-slipping devices for foots and shoes, 
soles for footwear, footwear, overalls, underpants, 
socks, boots for sports, boots, headbands (clothing), 
stockings, sweaters, knitwear (clothing), singlets, tee-
shirts, uniforms, underwear, pants, wet suits for water-
skiing, waistcoats. 

  Klasse 28   Engine-driven and hand operated sports equipment, 
walking machine, horse riding machines, vibration 
plates (sports articles), body-building apparatus, elbow 
guards (sports articles), chest expanders (exercisers), 

stationary exercise bicycles, appliances for gymnastics, 
dumb-bells, machines for physical exercises, balls, 
baseball gloves, shin guards (sport articles), bob-
sleighs, boxing gloves, gut for rackets, discuses for 
sports, kites, skating boots with skates attached, 
fencing gauntlets, fencing masks, fencing weapons, 
shuttlecocks, foils for fencing, harpoon guns (sports 
articles), belts (weight lifting) (sports articles), 
paragliders, golf gloves, golf clubs, golf bags, with or 
without wheels, climbers' harness, hang gliders, knee 
guards (sports articles), tennis nets, darts, paintball 
guns (sports apparatus), quoits, punching bags, 
surfboard leashes, slides (playthings), rollers for 
stationary exercise bicycles, roller skates, strings for 
rackets, archery implements, ice skates, snowshoes, 
surf skis, flippers for swimming, sole coverings for skis, 
ski bindings, skis, edges of skis, scrapers for skis, was 
for skis, bags especially designed for skis and 
surfboards, amusement machines, toys, rackets, sling 
shots (sports articles), masts for sailboards, harness for 
sailboards, golf bags, tennis ball throwing apparatus, 
tables for table tennis, tables for indoor football, clay 
pigeons (targets), clay pigeon traps, spring boards 
(sports articles), water-skis. 

  Klasse 29   Weed extracts for food, curd, eggs, yolk of eggs, 
powdered eggs, white of eggs, albumen for food, meat 
extracts, meat, fish, fish preserved, fish fillets, isinglass 
for food, fishmeal for human consumption, preserved 
meat, meat jellies, fruit stewed, fruit chips, fruit jellies, 
fruit pulp, snack food (fruit-based), jellies for food, 
cooked vegetables, toasted laver, milk beverages, milk 
predominating, yoghurt, poultry (not live), preserved, 
stewed fruit, jams, milk and milk products; edible oils, 
edible fats, potato crisps, cheese, casein for food, 
animal marrow for food, edible bone oil, fermented 
vegetable foods, margarine, whey, nuts, preserved 
fruit, preserved olives, olive oil for food, preserved 
mushrooms, protein for human consumption, vegetable 
juices for cooking, preserved soya beans, soya milk, 
tuna fish, tofu, charcuterie. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1041861 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705664 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Van Beest BV, Industrieweg 6, NL-3361HJ 
SLIEDRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Goods made of common metal, namely cable end 

connections, chains (except for vehicles), hosting belts, 
cables and wires (non electric), hooks, tightening 
screws, closures, anchors, eyebolts, screws, nuts, 
cable clamps, load stretchers and plate clamps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1080703 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201706118 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lawo Holding AG, AM Oberwald 8, DE-76437 
RASTATT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

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

  Klasse 38   Telecommunications. 
  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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1111562 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201706414 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151, ES-08022 
BARCELONA, Spania 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1170114 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201615706 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EFQM Private Stichting, Olympiadenlaan 2, BE-1140 

EVERE, Belgia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Certificates; printed award certificates; paper, 

cardboard; printed matter (printing products); printed 
publications; instructional or teaching material (except 
apparatus). 

  Klasse 35   Advertising promotion of research and innovation; 
market study concerning innovation as well as analysis 
of results; advertising; business management; business 
administration; office functions; business advice 
services; accounting; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes (fairs); opinion 
polling; data processing; business information; 
information, advice and assistance services relating to 
all the aforesaid services; business advice services in 
connection with corporate innovation. 

  Klasse 41   Education; training; teaching and training relating to 
commercial matters; entertainment; sporting and 
cultural activities; organization and conducting of 
courses, seminars, symposiums; courses relating to 
commercial matters; information, advice and assistance 
services relating to all the aforesaid services; hosting of 
training courses in the field of technology and 
innovation; organization of competitions and award 
ceremonies; award ceremonies. 

  Klasse 42   Testing services for the certification of quality or 
standards; authentication services; certification 
services for companies and individuals; certification 
services; information, assistance and consultancy 
services in the aforesaid fields; electronic data storage 
services; certification relating to education and training; 
certification of teaching and training services relating to 
commercial matters; consultancy relating to scientific 
research concerning business innovation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1174027 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201706417 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA, Karla Ulmana 
gatve 2a, LV-1004 RIGA, Latvia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Acupuncture instruments and accessories; apparatus 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.09.25 - nr 39/17

53 
 

for acupuncture points stimulation; apparatus used to 
stimulate active nerve centers of the body and 
apparatus used to stimulate blood circulation, massage 
carpets (included in this class) from natural and 
environment friendly materials. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting; all the mentioned 
goods from natural and environment friendly materials.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1222499 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201413091 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.11.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.08.26, EM, 013200266 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-
Strasse 3, DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Roasted, dried, salted, spiced, coated and processed 
nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts 
and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger 
products being dried fruits; peanut butter. 

  Klasse 31   Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, 
almonds, peanuts and seeds; seaweed for human 
consumption. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1243780 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201706119 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caffitaly System S.p.A., Via Panigali, 38-38A, IT-40041 
GAGGIO MONTANO (BOLOGNA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Electric coffee machines; electric coffee pots; electric 

coffee percolators. 
  Klasse 30   Coffee, coffee extracts and preparations for making 

beverages [coffee based]; coffee substitutes; tea; tea 
extracts and preparations for making beverages [tea 
based]; cocoa and preparations based on cocoa; 
chocolate; chocolate based products; sugar; natural 
sweeteners; honey and honey substitutes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1247756 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201706419 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA, Karla Ulmana 
gatve 2a, LV-1004 RIGA, Latvia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Acupuncture instruments and accessories; apparatus 

for acupuncture points stimulation; apparatus used to 
stimulate active nerve centers of the body and 
apparatus used to stimulate blood circulation, massage 
carpets (included in this class) from natural and 
environment friendly materials. 

  Klasse 27   Carpets (except yoga gymnastics mats), rugs, mats 
and matting; all the mentioned goods from natural and 
environment friendly materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1248845 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201706120 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(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 

SAVE MY BAG in fancy characters, the portion BAG, of 
a larger size, being placed on a lower level, the relative 
letter A being a stylized padlock with keyhole. 

(730) Innehaver: 
 SEDICISEI SRL, Via Paolo Da Cannobio, 9, IT-

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Handbags for woman. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1268596 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201706420 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, US-
NY10011 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Providing temporary accommodations; providing 

temporary housing accommodations; hotel services; 
online booking and reservation services for temporary 
lodging; coffee bar services; providing community 
centers for social gatherings and meetings; rental of 
social function facilities for business and social events, 
namely, conferences, seminars, receptions, and 
parties; providing day care services; pet day care 
services; café and restaurant services; cafeteria 
services; catering services; providing of food and drink; 
providing conference, exhibition and meeting facilities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1295316 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201604700 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.02, US, 86745479 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flywire Corporation, 141 Tremont Street, Tenth Floor, 
US-MA02111 BOSTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer programs, downloadable computer 
programs and mobile device software for use in making 
and processing secure online and mobile financial 
payments, for receiving and distributing funds, for 
processing electronic payments, for processing credit 
card, debit card, prepaid card and electronic check 
transactions, for transmitting, processing, facilitating, 
verifying, and authenticating credit card, debit card, 
prepaid card, electronic check and information and 
transaction and payment information, for foreign 
exchange payment processing, for bill payment 
processing and transaction services, for reconciling 
invoices and payments, for maintaining electronic 
wallets, virtual accounts and prepaid cards, for storing, 
transmitting, verifying and authenticating credit, debit 
and prepaid card and other payment and transaction 
information, for verifying payment and or funds and for 
use in engaging in social networking. 

  Klasse 36   Electronic transfer of funds; electronic payment 
processing services; electronic currency exchange 
transaction services; electronic foreign exchange 
payment processing services; banking services; 
transmitting, processing, facilitating, verifying, and 
authenticating credit, debit and prepaid card and 
electronic check information and transaction and 
payment information; online bill payment services; 
financial transaction processing services, namely, 

facilitating credit card, debit card, prepaid card, 
electronic check and electronic payment transactions; 
electronic processing and transmission of bill payment 
data; money exchange and transfer services; money 
wiring services; bill payment processing and 
transaction services; deposit services in the nature of 
checking account services, savings account services, 
virtual account services, direct deposit services, credit, 
debit and prepaid card services, electronic remote 
check deposit services, and online bill payment 
services; funding online cash accounts from prepaid 
cash cards, bank accounts and credit card accounts; 
payment and or funds verification services. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs for use in making and processing 
secure online and mobile financial payments, for 
receiving and distributing funds, for processing 
electronic payments, for processing credit card, debit 
card, prepaid card and electronic check transactions, 
for transmitting, processing, facilitating, verifying, and 
authenticating credit card, debit card, prepaid card, 
electronic check and information and transaction and 
payment information, for foreign exchange payment 
processing, for bill payment processing and transaction 
services, for reconciling invoices and payments, for 
maintaining electronic wallets, virtual accounts and 
prepaid cards, for storing, transmitting, verifying and 
authenticating credit, debit and prepaid card and other 
payment and transaction information, for verifying 
payment and or funds and for use in engaging in social 
networking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1297239 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201605643 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetics and make-up; non-medicated 

skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1304248 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201608717 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZOMATO MEDIA PRIVATE LIMITED, GF 12a, 94 

Meghdoot, Nehru Place, IN-110019 NEW DELHI, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising, business management, business 
administration, office functions; online advertising 
services. 

  Klasse 43   Services for food and drink; restaurant, bar, café and 
hotel services; provision of information, ratings and 
reviews in the field of restaurants, bars, cafés and 
hotels. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306129 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201609330 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.01, EM, 015496731 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknos Group OY, Takkatie 3, FI-00370 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants. 

  Klasse 7   Machines and machine tools for tinting, mixing and 
preparing paint; machines for processing paints. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306726 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201609568 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.25, EM, 015372857 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Explorius Education AB, Södra Ringgatan 37, SE-
44133 ALINGSÅS, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Travel arrangement services. 
  Klasse 43   Temporary accommodation reservation; temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307177 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201609734 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.20, EM, 015355985 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy, 
URHEILUTIE 6, FI-01300 VANDA, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, application software, data 

processing systems, data processing apparatus and 
computers for agricultural use; publications 
downloaded in electronic form from the internet relating 
to agricultural industry. 

  Klasse 35   Advertising, business management, business 
administration and clerical services relating to 
agricultural industry; management and creation of 
computerized databases relating to agricultural 
industry; business auditing relating to agricultural 
industry; compilation and systemization of information 
into computer databases relating to agricultural 
industry; computerized information retrieval, storage, 
business statistics and processing relating to 
agricultural industry; data retrieval services from files 
relating to agricultural industry; project management 
relating to data processing in agricultural industry. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto in agricultural industry; design 
and development of data processing apparatus and 
software relating to agricultural industry; computer 
programming relating to agricultural industry; advisory 
and consultancy services relating to computer 
hardware and software in agricultural industry; 
installation, servicing, maintenance, updating and 
support of computer programs relating to agricultural 
industry; engineer services relating to agricultural 
industry; database design, development and hosting 
relating to agricultural industry; rental services relating 
to data processing equipment, servers and computer 
software in agricultural industry; electronic data security 
services relating to agricultural industry; computer 
system and software auditing relating to agricultural 
industry; providing and rental of electronic memory 
space on the Internet relating to agricultural industry; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software relating to agricultural industry; 
technical project planning relating to data processing in 
agricultural industry. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307211 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(210) Nasj. ref.nr: 201609741 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.05, EM, 015078711 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cloudia Oy, Länsikatu 15, FI-80110 JOENSUU, 
Finland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for public tendering and contract lifecycle 

management, not in relation to cloud computing. 
  Klasse 42   Updating, development, maintenance, installation and 

programming of software for public tendering and 
contract lifecycle management as well as of related 
user interface software, consultation related to the 
aforementioned; design and development of computer 
software for the improvement of purchasing functions 
and contract management of businesses; all of the 
aforementioned, not in relation to cloud computing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307229 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201609746 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.19, CH, 688251 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 icotec AG, Industriestrasse 12, CH-9450 ALTSTÄTTEN 
SG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Unprocessed plastics for industrial purposes, namely 

endless carbon fiber reinforced polyetheretherketone 
(carbon/PEEK) for use in the manufacture of implants 
and surgical instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308917 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610469 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, FR, 4229457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing);  printing products (printed 
matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1308918 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610470 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, FR, 4229458 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing);  printing products (printed 
matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1308919 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610471 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, FR, 4229466 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing); printing products (printed 
matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1308920 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610472 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, FR, 4229462 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing);  printing products (printed 
matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308921 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610473 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.01, FR, 4230244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing);  printing products (printed 
matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1309363 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610540 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.03, DE, 30 2016 100 

927 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission and 

reproduction of data; data processing apparatus and 
computers; electronic and electrical components; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
devices; control apparatus (regulators). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309365 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610541 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGA AB, SE-18181 LIDINGÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Gases and gas mixtures for medical purposes; gases 
and gas mixtures for therapeutic purposes, in particular 
gases containing nitrogen oxide for inhalation. 

  Klasse 41   Instruction, training and further training in the field of 
the application of medical and therapeutic gases in the 
health care and hospitals sector, and in particular in 
connection with the application of gases for treating the 
lungs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309538 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610776 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, FR, 4229454 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, Société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille, FR-59100 ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing);  printing products (printed 

matter); printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use);  material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic);  
wrapping paper;  bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks;  headgear. 

  Klasse 35   Commercial business and advertising;  presentation of 
goods on all communication media, for retail sale; 
bringing together (excluding the transport thereof) for 
the benefit of others of items of clothing, clothing 
accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops;  retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels;  catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309567 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201610778 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, DE-
80331 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Valve heads for gas cylinders with gas fittings, 

pressure meters and, where appropriate, other 
measuring apparatus and checking (supervision) 
apparatus; none of the aforesaid goods for use in the 
crude oil and natural gas exploration and production 
industry and in connection with compressors. 

  Klasse 11   Apparatus for steam generating and gas generating 
purposes; gas extraction and gas regulation apparatus 
for preparation of a gas supply provided for 
consumption purposes, mainly consisting of a 
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combination of measurement, switching and 
adjustment elements; regulating and safety accessories 
for gas apparatus and pipes, in particular measurement 
and control units and pressure regulators and valves, 
including combined to form a functional unit; gas 
purifying units and gas purging systems; none of the 
aforesaid goods for use in the crude oil and natural gas 
exploration and production industry and in connection 
with compressors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1321734 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706122 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eastman Kodak Co, 343 State Street, US-NY14650 
ROCHESTER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Camera smartphone; photographic lens for mobile 

phones; camera component for a mobile phone. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1322106 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201614513 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.21, DK, VA 2015 

03244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Agro Food Park 

13, DK-8200 AARHUS N, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; butter; concentrated butter; dairy and 
vegetable spreads mainly consisting of a mixture of 
butter and vegetable oil; flavoured butter; ghee; 
cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter oil; 
rennet; cheese powder, substitutes for milk and cream; 

milk and cream in powder form. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1326008 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706123 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jydsk Barber-Blade Fabrik A/S, Mineralvej 19, DK-
9220 AALBORG OEST, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Scrapers; squeegees [hand-operated tools]; glass 

scrapers [hand tools]; bits [parts of hand tools]; blades 
[hand tools]; scrapers for floors and windows; scrapers 
[hand tools]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327393 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201700269 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 BORJOMI 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 BORJOMI 
(730) Innehaver: 

 Association "Georgian Glass and Mineral Water", 
Borjomi Bottling Factory No 2, Kvibisi, GE-383720 
BORJOMI, Georgia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Mineral waters. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
 Fellesmerkebestemmelser: 
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(111) Int.reg.nr: 1330829 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201701822 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.26, DE, 30 2015 060 

847 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, DE-85748 

GARCHING, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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; electrical 
apparatus and instruments as well as apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
images; beamers; overhead projectors, magnetic data 
carriers, data processing devices and computers; 
computer programs and software of all kind (included in 
this class); software applications [apps] for electrical 
and communication devices; LED (light emitting diodes) 
and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); 
light conductors, optical couplers, optical sensors, light 
barriers, LED lamp modules, also for signalling 
purposes; displays in LED-technology; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of lighting facilities, luminaires 
and lamps for central building control systems and for 
the regulation and control of building installations, 
especially interfaces for such apparatus and devices as 
well as transformers and electronic ballasts; miniature 
transformers, choking coils [impedance], electrical 
connecting and contact elements including plugs, 
terminals, sleeves, switches, breakers [switches]; parts 
of all the aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; medical radiation 
apparatus and lighting apparatus; parts of all the 
aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 11   Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus and lighting systems 
consisting thereof, especially on the basis of light 
emitting diodes [LEDs]; LED lamps and LED luminaires 
and parts thereof (included in this class); lamps and 
lighting apparatus as well as systems consisting thereof 
as well as their parts (included in this class) on the 
basis of light emitting diodes [LED]; LED modules, 

namely modules based on LEDs (also based on 
organic LEDs) with light functions for lighting purposes.

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

  Klasse 37   Building construction, repair and installation services 
for the construction of lighting systems and advisory 
services relating thereto; installation, repair and 
maintenance of solar systems, solar power plants and 
solar energy products, namely solar cells, solar cell 
units, solar panels, solar modules and solar 
connectors, solar power plants and power plants 
operated on the basis of fossil fuels. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, research and 
development as well as designer services related 
thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and 
computer software; technical planning and consultancy 
in the field of light engineering; architectural services as 
well as design of interior decor, especially in the field of 
illumination; providing on-line non-downloadable 
software for use in planning and simulation programs 
for illumination applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331134 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706124 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRUSHER 
(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   Soft chew candy, fruit bubble gum. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331187 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201701876 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brioni S.p.A., Piazza di San Bernardo, 101, IT-00187 
ROMA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Jewellery; time instruments; precious metals and their 
alloys; jewellery of precious and non- precious metal; 
bracelets; necklaces; neck chains (jewellery); rings 
(jewellery); brooches (jewellery); earrings; pendants 
(jewellery); tie-pins; cuff-links: precious stones; 
jewellery cases; clocks; watches; wristwatches; diving 
watches; pocket watches; watch bands and straps; 
watch chains; watch cases; chronographs for use as 
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timepieces and for use as watches; chronometers; key 
rings (trinkets or fobs); key rings of precious metal; 
ornamental pins; ornaments (jewellery); hat ornaments 
of precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
key holders made of leather. 

  Klasse 24   Fabrics; textile goods, and substitutes for textile 
goods; bath towels; beach towels; bath linen; table 
covers of textile; table linen of textile; table cloths of 
textile; table napkins of textile; curtains; draperies; 
unfitted textile slipcovers for bed headboards; unfitted 
textile slipcovers for sofas and armchairs; textile 
coverings for beds; bed sheets; pillow cases; blankets; 
bedspreads; mattress covers; quilts; comforters; bed 
skirts; bed linen; wash cloths for use as towels; 
handkerchiefs of textile. 

  Klasse 26   Accessories for apparel, sewing articles and 
decorative textile articles; shoe fasteners; dress 
fastenings; haberdashery; fastenings for suspenders; 
belt buckles; clothing buckles; buttons; embroidery; 
ribbons; monogram tabs for marking linen; lace; clasps 
for clothing; braids; bows for clothing; eyelets for 
clothing; patches for clothing. 

  Klasse 35   Retail services and online retail services in connection 
with perfumes, cosmetics, essential oils, sunglasses, 
eyewear, jewellery, time instruments, precious metals 
and their alloys, tie-pins, cuff-links, key rings, precious 
stones, leather and imitation of leather, luggage, bags, 
small leather goods, wallets, umbrellas and parasols, 
briefcases, carrying cases made of leather, furnitures, 
fabrics, textile goods, substitutes for textile goods, 
towels, table and bed textiles, ready to wear and 
custom made clothing, footwear and headgear, 
personal accessories, accessories for apparel, sewing 
articles and decorative textile articles; organization of 
fashion shows for promotional purposes. 

  Klasse 40   Treatment of materials, namely leather, cloth, fur and 
textile; tailoring services; custom tailoring; 
dressmaking; cloth cutting; alteration of clothing; 
shoemaking; shoe staining; providing information 
related to tailoring. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331935 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201706125 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 André Trouillé, Am Bleeken 6, DE-29553 

BIENENBÜTTEL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Proteins for use in the manufacture of food products; 
protein products [raw material]; protein prepared from 
soya beans for use in the manufacture of foodstuffs. 

  Klasse 3   Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics. 
  Klasse 5   Preparations for healthcare; dietetic preparations 

adapted for medical use; dietetic foodstuffs, food 
supplements and food concentrates for medical 
purposes; lactose for dietetic and pharmaceutical 
purposes; powdered milk for dietetic purposes, 
included in this class; medicinal infusions; dietetic 
foodstuffs for medical purposes for physical and health 
support and preservation, and for weight control; meal 
substitutes [for medical purposes] and food 
supplements in powder form and in liquid form for 
mixing with milk, water or juice; food supplements, not 
for medical purposes, with a base of proteins, fats and 
fatty acids; meal substitutes [for medical purposes] and 
food supplements in powder form with a base of 
proteins for mixing with milk, water or juice; food 
supplements; food supplements with a base of 
carbohydrates, roughage; food supplements based on 
proteins; proteins as food supplements for use as food 
additives; meal substitutes in powder form with a base 
of proteins for mixing with milk, water or juice; dietetic 
foodstuffs not for medical purposes with a base of 
proteins, fats and fatty acids. 

  Klasse 25   Clothing. 
  Klasse 29   Preserved fruits; preserved vegetables; dried fruits; 

dried vegetables; cooked fruits; cooked vegetables; 
powdered milk, exclusively for the production of mixed 
protein foodstuffs; edible oils and fats; soya; soy based 
foods; processed soybeans; soy bean extracts; 
proteins [for food]; food concentrates not for medical 
purposes with a base of proteins, fats and fatty acids. 

  Klasse 30   Tea; cocoa; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals [except animal 
food]; oatmeal or other cereal flakes; food concentrates 
with a base of carbohydrates, roughage, included in 
this class. 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332836 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201702260 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.04, EM, 014973622 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Willis Group Limited, 51 Lime Street, GB-EC3M7DQ 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; electronic downloadable 

publications, podcasts and videos. 
  Klasse 16   Printed matter and publications. 
  Klasse 35   Management of commercial and business enterprises; 

business consulting services; business management 
consulting; business risk management; business 
information services; consulting services in the fields of 
business risk management, human resources, 
personnel, workforce effectiveness, employee job 
evaluation, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, business 
management and operations, contingency planning, 
strategic planning, operations, mergers and 
acquisitions, organizational structure and 
reorganization, and product development and 
marketing; market research and analysis services; 
outsourcing services; management and compilation of 
information into computerized databases; market 
reports and studies; conducting business research and 
surveys; preparing business reports; custom 
preparation of employer-employee communications 
materials. 

  Klasse 36   Financial services; investment services; insurance 
and reinsurance services; insurance and reinsurance 
brokerage services; insurance and reinsurance 
underwriting services; risk management; actuarial 
services; actuarial consulting; financial consulting 
services in relation to insurance, financial risk 
management, financial services, investments, 
employee compensation and benefits, employee 
benefit plans, employee profit-sharing plans, employee 
stock purchase plans, employee savings, pension and 
retirement plans, and employee health care, dental, 
and prescription plans; financial management of 
employee benefit plans, employee profit-sharing plans, 
employee stock purchase plans, employee savings, 
pension and retirement plans, and employee health 
care, dental, and prescription plans; financial research 
and information services; financial, direct risk, and 
insurance risk management services; financial research 
and information services; insurance claims 
management services; insurance services in the nature 
of loss control management for others; providing 
insurance information; risk management services, 
namely, insurance portfolio analysis and insurance 
portfolio optimization; enterprise risk management 
(ERM) advice and consulting services relating to 
finance to assist with legal, regulatory and rating 
agency requirements. 

  Klasse 41   Educational services, including workshops, seminars, 

and other educational programs and providing 
electronic non-downloadable publications, podcasts, 
and videos in relation to human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, 
pension and retirement plans, profit-sharing plans, 
stock purchase plans, health care, health care plans, 
dental plans, and prescription plans; educational 
services, including workshops, seminars, and other 
educational programs and providing electronic non-
downloadable publications, podcasts, and videos in 
relation to personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job 
evaluation, personnel policies, employer-employee 
communications, employee safety, employee 
relocation, and outsourcing; educational services, 
including workshops, seminars, and other educational 
programs and providing electronic non-downloadable 
publications, podcasts, and videos in relation to 
business and organizational management and 
operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and 
acquisitions, strategic planning, contingency planning, 
change management, and information technology; 
educational services, including workshops, seminars, 
and other educational programs and providing 
electronic non-downloadable publications, podcasts, 
and videos in relation to insurance, insurance claims, 
risk management, risk evaluation, actuarial matters, 
financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, and quality assurance.

  Klasse 42   Computer and information technology consultation; 
design, development, and implementation of computer 
hardware and software, databases, websites, and 
intranets; computer systems integration services; 
computer programming and computer modelling 
services; computer project management services; 
application service provider (ASP) services; providing 
temporary use of online non-downloadable software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1333153 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201702490 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher SA, La 

Croix des Archers, FR-56200 LA GACILLY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Deodorants for personal use; perfumes; perfumery 

products for cosmetic use; home perfuming products 
excluding vaporizers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334456 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706126 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, DE, 30 2016 031 

272 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Guarantee insurance services. 
  Klasse 37   Vehicle maintenance and repair services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336521 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201703740 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.24, DE, 30 2016 033 

445 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, DE-

51373 LEVERKUSEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Education, instruction and training in the field of 
medicine, lifestyle and health care. 

  Klasse 44   Medical services for patients suffering of pulmonary 
hypertension. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1336821 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201706127 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Legal & General Group Plc, One Coleman Street, GB-

EC2R5AA LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services rendered by a 
franchisor; provision of financial products; provision of 
investment products; provision of savings products; 
insurance services, including general insurance, life 
insurance, health care and medical insurance, home 
insurance, motor insurance, building insurance, 
contents insurance, mortgage payment insurance, 
critical illness insurance; insurance underwriting 
services; medical insurance services; financial 
services; financial services relating to pensions and 
pension funds; investment services; investment 
management services; financial investment 
management services; fund investment management; 
investment management; investment management of 
funds; mortgage investment management; pension and 
pension fund investment management; portfolio 
investment management; real estate investment 
management; stock investment management; savings 
services; offshore bond services; investment and 
savings advice and consultancy services; financial 
services provided via the Internet; provision of financial 
information; financial services relating to pensions and 
pension funds; financial services relating to 
investments, savings and bonds; banking services; 
savings and investment services; mortgage services; 
loan services; pension services; financial advice and 
consultancy services; private equity services; private 
equity fund investment services; property management 
services; financial services relating to the buying and 
selling of properties; real estate and property 
management services; real property management; 
stockbroking services; share advice services; real 
estate services; estate agency services; fund 
investment services; fund management services; 
capital investment services; lending services; savings 
bank services; leasing, letting and rental of property 
services; property and land management and valuation 
services; arranging of insurance; including, but not 
limited to, all the aforesaid provided by electronic 
means including the Internet; consultancy, advisory and 
information services in relation to any or all of the 
aforesaid services, including such services provided via 
the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340799 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201706128 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Canister Solutions B.V., Doctor Schaepmanlaan 29, 

NL-3972ET DRIEBERGEN-RIJSENBURG, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Packaging machines for pharmaceutical products; 
automated sorting machines for pharmaceutical 
products; machines for the automation of the drug 
distribution; machines for the portioning of 
pharmaceutical products and the deblistering of 
medicines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341180 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201705233 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, DE-32339 
ESPELKAMP, Tyskland 

(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; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus; musical jukeboxes and 
parts for the aforesaid automatic machines; automatic 
cash dispensers, automatic money counting and 
money changing machines; coin-operated 
mechanisms; computer and video games software; 
games software for use on any computer platform, 
including electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; computer games programs; 
video games (software); computer games provided 
through a global computer network or supplied by 
means of multimedia electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via 
the internet; computer games, leisure and recreational 
software, video games and computer software, all 
being provided in the form of storage media; programs 
for operating electric and electronic apparatus for 
games, amusement and/or entertainment purposes; 
automatic lottery machines; computer software for 
computer games on the internet; online games 
(software), in particular for online betting games, online 
prize games, online gambling games, online games of 
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skill and online casino games; computer software in the 
form of an app for mobile devices and computers; 
calculating apparatus in coin-operated machines and 
parts for the aforesaid goods; apparatus for recording, 
transmission, processing or reproduction of data, 
including sound or images, including parts for all the 
aforesaid goods, except radio sets, television receivers, 
hi-fi systems, video recorders, telephone apparatus, fax 
machines and telephone answering machines; 
computer hardware and software for casino and 
amusement arcade games, for gaming machines, slot 
machines or video lottery gaming machines or games 
of chance via the internet; electric, electronic, optical or 
automatic apparatus, for identifying data carriers, 
identity cards and credit cards, bank notes and coins; 
electric, electronic or optical alarm and monitoring 
installations, including video cameras and apparatus for 
image transmission and image processing; data 
processing apparatus and computers, including data 
processing apparatus and computers being 
components for data networks and parts facilitating 
data network communications; electric wiring 
harnesses; circuit boards, printed board assemblies 
(electronic components) and combinations thereof 
being assemblies and equipment parts, included in this 
class. 

  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; gaming apparatus (including coin-operated 
apparatus); coin-operated arcade games (machines); 
arcade games (included in this class); coin-operated 
video gaming apparatus; video games apparatus 
adapted for use with external screens or monitors only; 
casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; 
coin-operated automatic gaming machines and gaming 
machines, in particular for gaming arcades, with or 
without a prize payout; electronic or electrotechnical 
gaming apparatus, automatic gaming machines, 
gaming machines, slot machines operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for 
commercial use in casinos and amusement arcades, 
with or without a prize payout; automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for 
commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; coin-operated gaming machines 
and/or electronic money-based gaming apparatus 
(machines), with or without prizes; housings adapted 
for gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, tokens, 
tickets or by means of electronic, magnetic or biometric 
storage media, in particular for commercial use in 
casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic games; electronic game 
entertainment apparatus and parts thereof; video 
output game machines; drawing apparatus for prize 
games and lotteries, draws or raffles; housings of 
metal, plastic and/or wood for coin-operated automatic 
machines; apparatus for games (including video 
games), other than adapted for use with external 
screens or monitors only; electropneumatic and electric 
slot machines with pulling handles (gaming machines); 
gaming tables, in particular for table football, billiards, 
sliding games; flying discs (toys) and darts; electric, 
electronic or electromechanical gaming apparatus for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for 
betting offices, connected or unconnected to a 
computer network; LCD games consoles; automatic 
gaming machines; automatic gaming machines 
operating in networks; apparatus and devices for 
accepting and storing money, being fittings for the 
aforesaid automatic machines, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342187 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201705495 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.25, AU, 01822106 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Trustee for The Game Ten Industries Trust, PO 
BOX 798, AU-6955 WILLETTON WA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Video game apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342226 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201705503 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.22, EM, 015769433 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Profiroll Technologies GmbH, PEE-WEE-Strasse 1, 

DE-04849 BAD DÜBEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing; general parts of machines; tools 
being parts of machines; parts and accessories for all 
the aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343019 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705616 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UPM-Kymmene Corporation, Alvar Aallon katu 1, FI-

00100 HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Pulp, especially mechanical pulp and chemical pulp. 
  Klasse 16   Paper, boxboard, cartons, corrugated board, moulded 

pulp products, printing papers; packaging products and 
materials, not of metal; wrappings for industry; paper 
for making sack and bag materials; flexible packaging 
materials, plastic sheets and webs, vacuum laminates, 
cellular plastics and vacuum pouches; paper sacks and 
bags; corrugated containers; reel wrappings and reel 
end-discs for paper and packaging industry; aseptic 
liquid packages; self-adhesive labelling laminates made 
of paper or plastic; air laid paper; stationery products. 

  Klasse 19   Timber, especially sawn timber and machined timber; 
plywood; veneers; wooden doors and windows; door 
and window frames, not of metal; semifinished products 
and components for construction; wooden mouldings, 
mouldings for cornices, mouldings for building; building 
papers and roof covering underlay; panels, chipboard, 
fibreboard for mechanical woodworking; glue-laminated 
boards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343231 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201705876 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.22, EM, 015565518 
(540) Gjengivelse av merket: 

Shaping the future of veterinary 
care - Anicura 

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

 Anicura AB, Rinkebyvägen 21B, SE-18236 
DANDERYD, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services in relation to fodder for animals. 
  Klasse 41   Educational services relating to veterinary/health 

services for dogs and cats; animal wellness training 

services. 
  Klasse 44   Veterinary services; veterinary advisory services; 

animal healthcare services; hiring of veterinary 
instruments; information services relating to veterinary 
pharmaceuticals; animal hospitals; animal grooming 
services; advisory services relating to the care of 
animals; hygienic and beauty care for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343366 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705900 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sk8te4u sports production GmbH, Max-Born-Strasse 2, 
DE-53773 HENNEF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Skateboard helmets; protective headgear [helmets]; 

helmets for use in sports. 
  Klasse 12   Push scooters [vehicles]; non-motorized scooters 

[vehicles]; vehicle running boards. 
  Klasse 28   Skateboards; longboards; protective supports for 

shoulders and elbows [sports articles]; protective 
paddings [parts of sports suits]; push scooters [sports 
articles]; knee guards [sports articles]; hand protectors 
adapted for sporting use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343370 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201705901 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, DE, 30 2016 035 

553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Zeiss Spectroscopy GmbH, Carl-Zeiss-
Promenade 10, DE-07745 JENA, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectroscopes and parts thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343389 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705905 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.29, KR, 

4020160078159 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Celltrion Inc, 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, KR-406-840 

INCHEON, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Medicines for human purposes; drugs for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for cancer; 
pharmaceutical preparations for rheumatoid arthritis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of autoimmunes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343459 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705908 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.28, EM, 015871437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Practio ApS, Kompagnistræde 21, 1th, DK-1208 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and applications for mobile devices. 
  Klasse 44   Provision of information relating to vaccination for 

overseas travel; medical consultations; medical and 
healthcare services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343471 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705909 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.29, FR, 4290799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 

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

shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; 
body deodorants; cosmetics, particularly face, body 
and hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); 
make-up products; shampoo; gels, foams, balms and 
aerosol products for hair care and hair styling; hair 
sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving 
and setting products; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343578 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705932 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, JP, 2016-142253 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Meiho Chemical Industry Co Ltd, 1-2, Kamiminami 3-
chome, Hirano-ku, JP-547-0003 OSAKA-SHI, OSAKA, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Cases for fishing tackle; fishing tackle boxes; bags 

adapted for fishing tackle; fishing rod cases; fishing fly 
boxes; fishing lure boxes; cases for fishing reels; cases 
for fishing rods; floats for fishing; fishing sinkers; 
landing nets for anglers; lines for fishing; guts for 
fishing; fishing rods; fishing hooks; fishing creels; 
fishing reels; lures for fishing; flies for fishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343670 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705944 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.11, JP, 2016-126122 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 MIRO 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 MIRO 
(730) Innehaver: 

 Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as Toyota 
Boshoku Corporation, 1, 1-chome, Toyoda-cho, JP-
448-8651 KARIYA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Air filters for automobile engines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343691 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705947 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.09, IT, 

302016000059294 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUSHIELD 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 WORD TRADEMARK: the mark consists of the word 
BLUSHIELD reproducible in any characters and colors.

(730) Innehaver: 
 Diadora Sport SrL, Via Montello, 80, IT-31031 

CAERANO DI SAN MARCO (TV), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Anti-perspirant socks; ballet shoes; baseball shoes; 
basketball sneakers; baseball caps; anglers' shoes; 
bath slippers; bathrobes; beach footwear; beachwear; 
belts [clothing]; berets; bib shorts; blazers; blouses; 
blousons; boleros; bonnets; boot cuffs; booties; boots; 
bow ties; boxer briefs; braces [suspenders]; bras; 
brassieres; breeches for wear; briefs; bustiers; 
camisoles; canvas shoes; cap peaks; cap visors; 
capes; cardigans; chemises; chemisettes; climbing 
footwear; clogs; coats; collars [clothing]; corselets; 
coveralls; coverups; cuffs; cycling shoes; deck-shoes; 
detachable collars; down jackets; dresses; duffel coats; 
dungarees; ear muffs [clothing]; espadrilles; fishing 
vests; football shoes; footwear; fur hats; fur stoles; 
gaiters; galoshes; garters; girdles; gloves [clothing]; 
gowns; gymnastic shoes; hats; headwear; heels; hiking 
boots; hoods [clothing]; hooded pullovers; hosiery; 
inner soles; insoles; jackets [clothing]; jeans; jerseys 
[clothing]; jogging pants; knickers; leather shoes; leg 
warmers; leisure shoes; leotards; light-reflecting 
jackets; lingerie; maniples; martial arts uniforms; 
mittens; moccasins; mules; neckerchiefs; nightwear; 
overalls; overshoes; pajamas; pants; pareos; 
petticoats; peignoirs; polo shirts; ponchos; pullovers; 
rainwear; robes; rubber shoes; rugby shoes; running 
suits; sandals; sarees; scarfs; shawls; shirts; shoe 

soles; shoe uppers; shoes; shorts; ski wear; skiing 
shoes; apres-ski shoes; skirts; sleepwear; slipovers; 
slipper soles; slippers; smocks; sneakers; snow boots; 
soccer shoes; sock suspenders; socks; soles for 
footwear; inner soles; sport stockings; sport shirts; 
stockings; strapless bras; suits; sweat-absorbent socks; 
sweat-absorbent underclothing; sweaters; sweat suits; 
swimming caps; swimwear; t-shirts; tank tops; tennis 
shoes; tennis wear; ties [clothing]; tights; tips for 
footwear; tops [clothing]; track suits; track pants; 
training shoes; training suits; trousers; tutus; 
underclothing; underwear; vests; work shoes; 
wristbands [clothing]; athletic clothing; athletics 
footwear; visors; cyclists' clothing; overboots; running 
shoes; shoes for casual wear; golf shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343692 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705948 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.10, EM, 015097785 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIFLAME VOLARE 
(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: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343724 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705959 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.09, US, 87294345 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hand Out Gloves LLC, 8520 South 1000 East, US-
UT84094 SANDY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Baseball caps and hats; beanies; cross-country 

mittens; gloves; gloves as clothing; gloves for apparel; 
hats; hooded sweatshirts; mittens; outdoor gloves; 
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outdoor mittens; ski gloves; snowboard gloves; 
snowboard mittens; sweatshirts; T-shirts; hunting 
gloves; motorcycle gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343735 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705961 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURE CO., 

LTD, Yicheng Economic Development Zone of 
Zaozhuang, CN-SHANDONG PROVINCE, Kina 

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

automobile wheel hubs; electric vehicles; cars; cable 
cars; trolleys; automobile tires [tyres]; inner tubes for 
pneumatic tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; casings 
for pneumatic tires [tyres]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343744 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705962 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.06, EM, 015898943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bernard Krone Holding SE & Co. KG, Heinrich-Krone-
Strasse 10, DE-48480 SPELLE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management; business administration. 
  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research; 

industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343754 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201705963 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Ritar Power Co., Ltd., 9th Building, Fuqiao 

No2. Industrial Area, Qiaotou Community, Fuyong Sub-
district, Bao'an District, CN-SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Accumulators, electric; accumulators, electric, for 

vehicles; batteries, electric; galvanic cells; battery 
chargers; grids for batteries; circuit breakers; switches, 
electric. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343755 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201705964 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd, No.88 Jinyeyi Road, 

National Hi-Tech Industrial Development Zone, CN-
710075 XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals, unwrought or semi-wrought; tubes of 

metal; wire of common metal alloys, except fuse wire; 
ores of metal; cable joints of metal, non-electric; 
washers of metal; works of art of common metal; 
ironmongery; tanks of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343759 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705965 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, EM, 015888654 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BV Brandnamecompany V & R, Herengracht 446, NL-

1017CA AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Scented candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343760 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201705966 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, EM, 015888753 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BV Brandnamecompany V & R, Herengracht 446, NL-

1017CA AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Scented candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343763 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705967 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.14, DE, 

302017101461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 ORIS 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 ORIS 
(730) Innehaver: 

 KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100, DE-
47441 MOERS, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco goods (luxury articles), in particular 

cigarettes and filter-tip cigarettes; smokers' articles; 
matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343775 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201705968 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.04, EM, 015403991 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 

CH-8005 ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Providing of training, demonstrations of vending 
machine mixes, mainly for vending machine and 
beverage professionals; entertainment for food service 
professionals; organization of competitions; 
entertainment; education. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343799 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201705970 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 REMY COINTREAU INTERNATIONAL SPIRITS 
LIMITED, c/o Mazars LLP, The Pinnacle, 160 
Midsummer Boulevard, GB-MK91FF MILTON 
KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343820 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201705975 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.16, US, 87139474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roper Scientific, Inc., 3660 Quakerbridge Road, US-
NJ08619 TRENTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Imaging spectrometers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343830 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201705976 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.26, DE, 30 2016 107 

738 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Feldhorst 4, 
DE-27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Self-propelled street sweeping machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343835 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201705977 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.08, EM, 015191431 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nokia Solutions and Networks OY, Karaportti 3, FI-
02610 ESBO, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Installation and maintenance of telecommunication 

networks. 
  Klasse 42   Technical audits and studies in the field of 

telecommunication networks, consultancy in the field of 
telecommunication networks, design and engineering 
of telecommunication networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.09.25 - nr 39/17

81 
 

(111) Int.reg.nr: 1343845 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201705978 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.12, US, 87299391 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, US-
NY10011 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; providing grants; investment 

services; charitable services, namely, granting funds to 
not-for-profit entities. 

  Klasse 41   Organizing and conducting an awards ceremony 
recognizing achievement and excellence. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343850 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201705980 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEEDLES NO MORE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Cosmetic Dermatology Inc, 8798 Northwest, 15th 
Street, US-FL33172 MIAMI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 

skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial 
masks, skin cleansers, skin toners, exfoliants for skin, 
eye creams and non-medicated skin serums. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343861 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705982 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of Two dots followed by the letters 

"KÜAT" followed by two dots, and where in the letter 
"ü" includes an umlaut to reflect pronunciation. 

(730) Innehaver: 
 Kuat Innovations, LLC, 1326 E. Trafficway #7, US-

MO65802 SPRINGFIELD, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Bicycle racks for vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343921 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201705988 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.25, FR, 4289486 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The representation of the mark X SERIES consists of 

different shades of gold forming a color gradient. 
(730) Innehaver: 

 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), 
147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods; spectacles (optics); spectacle frames; 

ophthalmic lenses; spectacle lenses, including organic 
(plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, 
filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, 
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished 
lenses; blanks for spectacle lenses; semi-finished 
blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for 
spectacle lenses; cases for ophthalmic lenses; 
spectacle cases. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals; information and advice 
in the field of ophthalmic optics; information and advice 
relating to eye protection, to vision correction and visual 
comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1343942 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705991 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.19, FR, 4294009 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L'OREAL,  SOCIETE ANONYME, 14, rue Royale, FR-

75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics. 
  Klasse 21   Electric brushes (excluding parts of machines); sonic 

oscillating brushes and applicators for skin care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343959 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705992 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.11, EM, 015909997 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, DE-78467 

KONSTANZ, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software, application software for mobile 
devices, smartphones and tablet computers for 
providing, transmitting, accessing, editing, managing 
and sharing financial data, financial statement reports 
and digital content. 

  Klasse 38   Telecommunications, transmission of financial data, 
financial statement reports and digital content via 

wireless telecommunication networks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344015 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706003 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, US, 87270512 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th Floor, 
US-NY10014 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Construction of commercial and residential buildings, 

commercial and residential rooms, and hotel rooms that 
promote health and well-being and consultation 
services relating thereto. 

  Klasse 40   Custom manufacturing of interior decor and 
furnishings that promote health and well-being, and 
consultation services relating thereto. 

  Klasse 42   Design of commercial and residential buildings, 
commercial and residential rooms, hotel rooms, interior 
decor and furnishings, and consultation services 
relating thereto; design of interior decor and furnishings 
that promote health and well-being. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344022 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706006 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Courtroom Television Network LLC, 600 Third Avenue, 
US-NY10016 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Entertainment services, namely, continuing scripted 

and unscripted television program series in the field of 
comedy, drama, action, adventure and/or reality 
provided through cable television, broadcast television, 
Internet, video-on-demand, and through other 
distribution platforms; providing information, namely, 
entertainment information over the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344023 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201706007 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.14, EM, 015660897 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IVY & OAK GmbH, Gipsstr. 3, DE-10119 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses; spectacle frames of plastic, metal or a 

combination of metal and plastic; eyewear pouches; 
spectacle cases. 

  Klasse 14   Jewels; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; 
chronometrical instruments, in particular wristwatches, 
chronographs, watches; parts for clocks and watches, 
in particular watch straps. 

  Klasse 18   Luggage, in particular suitcases and travelling bags; 
bags, in particular handbags, briefcases and bags for 
sports; wallets; purses, card cases, vanity cases, not 
fitted, and cosmetic purses; backpacks; keycases. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; waist belts. 
  Klasse 35   Retailing and wholesaling in relation to spectacles, 

jewellery, chronometrical instruments, luggage and 
bags, clothing, headgear and footwear, in particular on 
the internet; online retailing and mail order retailing in 
relation to spectacles, jewellery, chronometrical 
instruments, luggage and bags, clothing, headgear and 
footwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344072 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706013 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.24, BX, 1341568 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Different shades of orange, black and white. 

(730) Innehaver: 
 European Car Auction and Distribution Solutions 

afgekort ECADIS NV, Grijpenlaan 19, BE-3300 
TIENEN, Belgia 

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

automotive vehicles; motor vehicles; vans [vehicles]; 
land vehicles; campers [recreational vehicles]; 
passenger cars; passenger motor cars; light trucks; 
delivery vans. 

  Klasse 35   Advertising; business management; retail sale and 
wholesale of vehicles, also via the internet; 
auctioneering; business investigations; marketing 
studies; arranging of auctions; auctioning of vehicles, 
also on the internet; arranging of auction sales; carrying 
out auction sales; conducting of auction sales; 

auctioneering provided on the internet; import and 
export services. 

  Klasse 39   Transport; information in the field of transport; 
transport by land; arranging transportation of goods; 
car transport services; vehicle transport services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344084 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706016 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEET MATT(E) ADOR. 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave, Suite 
100, US-CA94501 ALAMEDA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; eye liner; eye make-up; eye shadow. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344107 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201706019 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MERHABA GIDA TICARET VE SANAYI LIMITED 

SIRKETI, Halkali Merkez Mahallesi Basin Ekspres Yolu 
No: 9/1, Küçükçekmece, TR-ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  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. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344110 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706021 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, US, 

87226536#@#2016.11.04, 
US, 
87226538#@#2016.11.04, 
US, 87226540 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a broken square to the left of the 

word "JAMF". 
(730) Innehaver: 

 JAMF Software, LLC, Suite 1100, 100 Washington 
Ave. S., US-MN55401 MINNEAPOLIS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for managing security and access 

control to computer networks and network devices; 
computer software for imaging, updating, and 
maintaining security and access control to computers; 
computer software for remotely and securely managing 
computers, other electronic devices, and the content on 
those computers and devices; computer software to 
convert data and control interactions between disparate 
systems; computer and downloadable mobile 
applications to empower end users to manager their 
devices; computer software to enable distribution and 
sharing of community resources and knowledge; 
computer software to create distribution software 
packages. 

  Klasse 41   Computer education training services. 
  Klasse 42   Computer software management services, namely, 

computer software technical support services in the 
nature of repair and troubleshooting of computer 
software problems; electronic storage of data; 
maintenance of computer software; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems; installation and configuration of computer 
software; computer services, namely, cloud hosting 
provider services, software distribution services, and 
curation of software updates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344113 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706022 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.13, DE, 

302016109292 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100, DE-

47441 MOERS, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco goods (luxury articles), in particular 
cigarettes and filter-tip cigarettes; smokers' articles; 
matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344114 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706023 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.13, DE, 

302016109288 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100, DE-

47441 MOERS, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco goods (luxury articles), in particular 
cigarettes and filter-tip cigarettes; smokers' articles; 
matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344116 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201706024 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, DE, 30 2017 100 

438 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TPR Fiberdur GmbH & Co. KG, Industriepark Emil 
Mayrisch, DE-52457 ALDENHOVEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Pipe muffs, not of metal; pipe fitting couplings, not of 

metal; pipe connectors, not of metal. 
  Klasse 19   Gutter pipes, not of metal; branching pipes, not of 

metal; drain pipes, not of metal; penstock pipes, not of 
metal; pipes and pipelines for building purposes, not of 
metal; water pipes, not of metal; drain-pipe valves, not 
of metal or plastic. 

  Klasse 20   Water-pipe valves of plastic; plastic fastening clips for 
cables and pipes; containers, tanks, not of metal and 
not of masonry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344117 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201706025 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, DE, 30 2017 100 

430 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TPR Fiberdur GmbH & Co. KG, Industriepark Emil 
Mayrisch, DE-52457 ALDENHOVEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Pipe muffs, not of metal; pipe fitting couplings, not of 

metal; pipe connectors, not of metal. 
  Klasse 19   Gutter pipes, not of metal; branching pipes, not of 

metal; drain pipes, not of metal; penstock pipes, not of 
metal; pipes and pipelines for building purposes, not of 
metal; water pipes, not of metal; drain-pipe valves, not 
of metal or plastic. 

  Klasse 20   Water-pipe valves of plastic; plastic fastening clips for 
cables and pipes; containers, tanks, not of metal and 
not of masonry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344121 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706026 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.10, EM, 015425481 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bawaria Window System GmbH, Zeppelinstrasse 73, 

DE-81669 MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   PVC profiles for windows and doors. 
  Klasse 19   Windows and doors of plastic and wood, including 

combined with wood and/or plastic; glass facades; 
ventilated facades; garage doors; roller shutter; sun 
protection systems of glass, plastic or wood, including 
combined with glass and/or wood and/or plastic, for use 
outdoors and indoors; window sills; insulating glass. 

  Klasse 37   Installation of windows and doors of plastic, wood or 
aluminium, or a combination thereof; installation of 
aluminium-glass facades and ventilated facades. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.09.25 - nr 39/17

86 
 

(111) Int.reg.nr: 1344130 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201706031 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.22, FR, 4289129 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The representation of the mark X CLUSIVE consists of 

different shades of gold forming a color gradient. 
(730) Innehaver: 

 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), 
147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods; spectacles (optics); spectacle frames; 

ophthalmic lenses; spectacle lenses, including organic 
(plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, 
filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, 
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished 
lenses; blanks for spectacle lenses; semi-finished 
blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for 
spectacle lenses; cases for ophthalmic lenses; 
spectacle cases. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals; information and advice 
in the field of ophthalmic optics; information and advice 
relating to eye protection, to vision correction and visual 
comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344135 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706032 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The characters "OIML" in front of a globe. 

(730) Innehaver: 
 Organisation Internationale de Métrologie Légale, 

Organisation Internationale, 11 Rue Turgot, FR-75009 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 

commercial administration; office functions; 

dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for others); arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
presentation of goods on all communication media, for 
retail sale; business management and organization 
consultancy; accounting; document reproduction; 
employment agency services; business management 
for freelance service providers; computerized file 
management; Web site traffic optimization; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
online advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
publication of advertising texts; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements; public 
relations; company audits (commercial analyses); 
commercial intermediation services. 

  Klasse 42   Technical evaluations concerning design (engineers' 
services); scientific research; technical research; 
design of computers for others; development of 
computers; software design; software development; 
research and development of new products for others; 
technical project study services; architecture; design of 
interior decor; software development (design); software 
installation; software maintenance; updating of 
software; software rental; programming for computers; 
computer system analysis; computer system design; 
consultancy in the design and development of 
computers; digitization of documents; software as a 
service (SaaS); cloud computing; information 
technology (IT) consultancy; hosting of servers; vehicle 
roadworthiness testing; graphic arts design services; 
styling (industrial design); authentication of works of art; 
energy auditing; electronic data storage. 

  Klasse 45   Legal services; mediation; security services for the 
protection of property and individuals; marriage agency 
services; horoscope casting; undertaking; cremation 
services; night guards services; monitoring of burglar 
alarms; security consultancy; opening of security locks; 
clothing rental; detective agency services; legal 
research; intellectual property consultancy; online 
social networking services; baby sitting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344140 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201706033 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.01, CH, 697719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alexandre Rio, Seestrasse 155B, CH-8802 
KILCHBERG, Sveits 

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

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; all the aforesaid 
goods are of Swiss origin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344154 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201706034 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.13, DE, 30 2016 004 

578 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, control, 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
signal apparatus and instruments; electrical apparatus 
and instruments as well as apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images; 
beamers, picture projectors, magnetic data carriers, 
data processing devices and computers; computer 
programs and software of all kind (included in this 
class); software applications [apps] for electrical and 
communication devices; LEDs (light emitting diodes) 
and laser diodes (also organic LEDs and laser diodes); 
light conductors, optical couplers, optical sensors, light 
barriers, LED lamp modules, also for signalling 
purposes; displays using LED-technology; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of lighting facilities, luminaires 
and lamps for central building control systems and for 
the regulation and control of building installations, 
especially interface modules for such apparatus and 
devices as well as transformers and electronic ballasts; 
miniature transformers, choking coils, electrical terminal 
connectors and contact elements including plugs, 
terminals, sleeves, commutators, electric breakers 
[switches]; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; medical radiation 
apparatus and lights for medical purposes; parts of all 
the aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 11   Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus and lighting systems 
consisting thereof, especially on the basis of LEDs 
(also organic LEDs); LED-lamps and LED-luminaires 
(included in this class) and their parts, included in this 
class; lighting lamps and apparatus and devices and 
systems consisting thereof as well as their parts 
(included in this class) on the basis of LEDs; LED 
modules, namely modules based on LEDs (also based 
on organic LEDs) with light functions for lighting 
purposes. 

  Klasse 16   Printed matter, especially journals, newspapers, 
books, catalogues and prospectuses. 

  Klasse 28   Games, toys; gymnastic and sports articles, included 
in this class; Christmas tree decoration; parts of all the 
aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 35   Administrative processing and organizing of mail order 
services; data processing; computerized file 
management; business data analysis services; cost 
price analysis; display services for merchandise; 
advisory services relating to business planning; 
business management consulting with relation to 
strategy, marketing, production, personnel and retail 
sale matters; provision of advertising space; business 
management; market assessment services; direct mail 
advertising; project studies for businesses; market 
analysis; preparation and presentation of audio visual 

displays for advertising purposes; data entry and data 
processing; pricing surveys; provision of sales 
analyses; business analysis of markets; market 
analysis; market research; provision of space on web-
sites for advertising goods and services; operational 
business assistance to enterprises; arranging of 
presentations for business purposes; demonstration of 
goods; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; price analysis services; telephone 
order-taking services for others; distribution of 
advertising material; dissemination of advertisements; 
dissemination of advertising for others; rental of 
advertising space on the internet; arranging of business 
introductions; advertising by mail order; brochure 
distribution for advertising purposes; handbill 
distribution; administrative order processing; 
demonstration of goods; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, lighting 
products, in particular lamps and lights, corresponding 
electronic ballasts, apparatus for control, checking 
apparatus and detectors, technical, cosmetic and 
medical radiation and lighting apparatus, luminous 
decorative goods including electric lights for Christmas 
trees, clothing and footwear, [excluding the transport 
thereof], enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media. 

  Klasse 37   Building construction, repair and installation of lighting 
systems and advisory service relating thereto; 
installation, repair and maintenance of solar systems, 
solar power plants and products in the field of solar 
energy, namely solar cells, solar cell units, solar 
panels, solar modules and solar connectors, solar 
power plants and power plant operated on the basis of 
fossile resources. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and computer software; technical planning of 
lighting facilities and consultancy relating thereto, 
architectural services and design of interior decor, 
especially in the field of illumination; providing non-
downloadable software, namely planning and 
simulation programs for illumination applications, also 
via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344360 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201706062 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TAKIRON CO., LTD., 3-1-3, Umeda, Kita-ku, JP-530-

0001 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals for use in the processing of plastics; 
chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
chemicals for the manufacture of paints; fire retardant 
chemicals; adhesives for floor, ceiling and wall tiles; 
adhesives for use in the construction industry; synthetic 
resin adhesives for industrial purposes. 

  Klasse 5   Composite materials for dental and dental technical 
purposes. 

  Klasse 6   Metal brackets for use in the construction and 
assembly of decking; metal building materials; metal 
connectors for decking and decking joists; wire mesh. 

  Klasse 7   Pumps [machines]; electric motors for machines. 
  Klasse 10   Bone screws; apparatus for setting bones; 

instruments for use in prosthetic dentistry. 
  Klasse 16   Plastic bags for packing; grocery bags of paper or 

plastic; plastic food storage bags for household use; 
plastic films used as packaging for food; plastic film for 
wrapping; dry erase writing boards; dry erase writing 
boards in sheet form. 

  Klasse 17   Pipe joints, not of metal; electrical insulating materials; 
plastic sheeting for preventing weed growth; extruded 
plastics in the form of bars for use in manufacture; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
extruded plastics in the form of blocks for use in 
manufacture; synthetic rubber for use in manufacture; 
plastic film for agricultural purposes; hoses, not of 
metal, for agricultural purposes; hoses made of plastic; 
watering hoses; irrigation hoses; plastic sheeting for 
agricultural and horticultural purposes; waterproof 
packings; joint packings; graphite packing for gaskets; 
semi-processed plastics; semi-processed resins; semi-
processed plastics, in the form of boards, sheets, rods 
and bars; semi-processed resins, in the form of boards, 
sheets, rods and bars; soundproofing materials; 
insulators for railway tracks. 

  Klasse 19   Plastic floorboards; floor tiles of plastic; rubber 
flooring; building materials [non-metallic]; non-metal 
fire-resistant boards and panels for construction; 
cladding, not of metal, for construction and building; 
plastic pipes for plumbing purposes; shingles, not of 
metal; plastic conduits for drainage; wall boards [not of 
metal]; glass blocks for building; geotextiles for use in 
connection with road construction, railroad 
construction, tunnel construction, waterway 
construction and public works construction; modular 
silos [not of metal]; sewer pipes, not of metal; non-
metal partitions for building; hardboard; plastic security 
windows allowing communication; pre-fabricated 
buildings, not of metal; pre-fabricated storage sheds, 
not of metal; pre-fabricated houses, not of metal, for 

farmyard animals; modular stables, not of metal; plastic 
tiles; plastic boundary marking posts; multilayer panels 
of plastic for use in building. 

  Klasse 22   Nets; tents, not for camping; tarpaulins, not for use 
with vehicles. 

  Klasse 24   Agriculture sheets made of non-woven textile fabrics; 
agriculture covers made of non-woven textile fabrics; 
non-woven textile fabrics. 

  Klasse 27   Wallpaper. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344369 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706064 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.06, EM, 015807266 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rolf-Roland Wolf GmbH, Mühlbachweg 6, AT-6671 
WEISSENBACH, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles [optics]; Spectacle cases; Spectacle 

frames. 
  Klasse 14   Precious stones; Bracelets; Necklaces [jewellery, 

jewelry (Am.)]; Jewel pendants; Earrings; Horological 
and chronometric instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344413 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706069 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.09, EM, 015735046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 House Doctor ApS, Industrivej 29, DK-7430 IKAST, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Pocket calculators; electronic pocket calculators; 

cases for pocket calculators; electrical adapters; 
computer network adapters; adapters for wireless 
network access; adding machines; portable gauging 
tapes; measuring tapes; computer programmes for 
data processing; software for mobile phones; data 
communications software. 

  Klasse 16   Stationery and educational supplies; staples for 
offices; electric staplers; document holders. 

  Klasse 20   Furniture and site furnishings; ladders and movable 
steps, non-metallic. 

  Klasse 35   Retailing, wholesaling and internet trading in relation 
to data processing equipment, furniture, stationery and 
educational supplies, paper clips, electric staplers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344591 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201706107 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.30, IT, 

302016000132567 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Via Mantova 166, IT-43100 

PARMA, Italia 
(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; anchovy; broth; soups; 
caviar; fruits, tinned [canned (am.)]; vegetables, tinned 
[canned (am.)]; cheese; milk shakes; fruit chips; frozen 
fruits; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, 
stewed; frosted fruits; mushrooms, preserved; gelatine; 
jellies for food; fruit jellies; vegetable soup preparations; 
milk; vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; lentils, preserved; fruit salads; 
vegetable salads; margarine; whipped cream; cream 
[dairy products]; potato chips; low-fat potato chips; fish, 
preserved; poultry, not live; preparations for making 
soup; fruit-based snack food; vegetable juices for 
cooking; tomato juice for cooking; yogurt. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from bread; 
pastry, cereals and confectionery; ices; sugar- honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; oat-based food; 
farinaceous foods; starch for food; aniseed; star 
aniseed; seasonings; coffee flavorings [flavourings]; 
flavourings (other than essential oils); plant flavourings 
(other than essential oils) for beverages; flavorings, 
other than essential oils, for cakes; crushed oats; 
husked oats; high-protein cereal bars; stick liquorice 
(confectionery); beverages (cocoa- based); beverages 
(coffee-based); beverages (chocolate-based); tea-
based beverages; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; cookies; malt biscuits; petit-beurre 
biscuits; sweetmeats [candy]; buns; puddings; cocoa; 
cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; 
unroasted coffee; cinnamon [spice]; caramels [candy]; 
condiments; crackers; couscous [semolina]; cakes; 
wheat flour; meal; fruit jellies [confectionery]; edible 
ices; baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; 
unleavened bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; 
pesto [sauce]; pizzas; cereal preparations; ravioli; rice; 
cooking salt; tomato sauce; soya sauce; dressings for 
salad; sandwiches; peppers [seasonings]; oatmeal; 
semolina; hominy grits; cereal-based snack food; rice-
based snack food; sorbets [ices]; spaghetti; meat 
gravies; noodles; tarts; vermicelli [noodles]; saffron 
[seasoning]; ginger [spice]. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafes; cafeterias; rental of temporary 

accommodation; canteens; hotel reservations; 
temporary accommodation reservations; boarding 
house bookings; restaurants; self-service restaurants; 
hotels; bar services; holiday camp services [lodging]; 
food and drink catering; motels; snack-bars. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344640 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201706282 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.09, US, 87166533 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized wave in a circle. 

(730) Innehaver: 
 Onduo LLC, One Broadway, US-MA02142 

CAMBRIDGE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for mobile devices for a diabetes support 
program that connects patients and caregivers to 
medical service providers and facilitates the exchange 
of medical data and medical advice; mobile application 
for medical and condition support for the treatment of 
diabetes; mobile application for medical professionals 
and medical patients featuring information relating to 
diabetes and related diagnostic data input from remote 
locations via electronic patient monitoring devices that 
feed information to the mobile application for use by 
medical professionals for purposes of monitoring and 
diagnosing medical conditions; mobile application 
intended for diabetic patients for recording blood test 
results from a blood glucose monitor; software 
downloadable via the internet or mobile applications for 
monitoring and tracking blood glucose levels. 

  Klasse 10   Medical monitors for the detection, measurement and 
monitoring of physiological substances relating to 
diabetes, and parts and components thereof; blood 
glucose monitors; blood glucose monitors sold as a unit 
with blood glucose monitoring kits; medical equipment 
for monitoring diabetes, namely, sensors for measuring 
blood glucose levels, patient monitoring sensors for 
biotechnology applications, drug delivery apparatus for 
measuring dosages and delivering pharmaceuticals, 
and apparatus for drawing or sampling blood or other 
bodily fluids; injectable insulin pens sold empty; insulin 
pumps for medical use sold empty; blood monitoring 
apparatus. 
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  Klasse 38   Telecommunications; transmission of digital files; 
transmission of information and images via wireless 
communication networks regarding healthcare; 
transmission of information for others in the field of 
healthcare; transmission of information addressed to 
patients or healthcare professionals via wireless 
communication networks; transmission of information 
and images relating to pharmaceuticals and medicine 
via all means of telecommunication including the 
Internet and wireless communication networks; 
transmission of information via electronic 
communication networks and wireless communication 
networks; transmission of information in the field of 
diabetes; radio broadcasting service; provision of online 
forums and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users in 
the pharmaceutical, medical, and healthcare fields; 
provision of internet chat rooms. 

  Klasse 42   Software as a services (SAAS) featuring software for 
mobile devices for a diabetes support program that 
connects patients and caregivers to medical service 
providers and facilitates the exchange of medical data 
and medical advice; software as a services (SAAS) 
featuring software for mobile devices for medical 
professionals and medical patients for purposes of 
monitoring blood glucose levels and for purposes of 
facilitating the exchange of medical data and medical 
advice for the treatment of diabetes; software as a 
services (SAAS) featuring software for mobile devices 
for medical professionals and medical patients 
featuring information relating to diabetes and related 
diagnostic data input from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed 
information to the mobile application for use by medical 
professionals for purposes of monitoring and 
diagnosing medical conditions. 

  Klasse 44   Provision of medical and condition support for the 
treatment of diabetes, by way of a mobile application; 
provision of medical information for doctors, patients, 
and caregivers in the field of diabetes; provision of 
medical and pharmaceutical information and advice in 
the field of diabetes; consulting in the field of diabetes; 
healthcare services provided through disease 
management programs in the field of diabetes; 
provision of medical information in the field of 
healthcare; health care services; medical consultation; 
medical services provided through disease 
management programs concerning healthcare; 
provision of medical information via the Internet; 
provision of health and pharmaceutical information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344643 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706283 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the device of a person with a ball 

in hand. 
(730) Innehaver: 

 Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, 
Chendai, CN-JINJIANG, FUJIAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; shoes; sports shoes; clothing for 

gymnastics; running shoes; hats; hosiery; shoes for 
mountain climbing; trouser straps; sports jerseys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344662 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201706285 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, IT, 

302016000121591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIRELLI INDUSTRIAL S.R.L., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, IT-20126 MILAN (MI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, semi 

pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels; wheel 
rims; inner tubes and mousse for vehicle tyres. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344669 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201706287 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.12, DE, 30 2015 063 

051 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-30625 

HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services 
[entertainment]; organization and providing of an after 
school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; physical education services and 
provision of courses of instruction in languages; fitness 
club services, training club and fitness club services, 
providing nursery schools, cinema facilities, 
discotheque services, providing museum facilities 
[presentation, exhibitions], amusement arcades; sport 
camp services; amusement park services; providing 
golf courses, tennis courts, riding facilities and sports 
facilities; rental of skin diving equipment; organization 
of sports competitions; organization of cultural and 
sporting events; arranging of cultural and sporting 
events; reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; game services provided on-line [from a 
computer network]; rental of recorded data carriers 
(films, music, games), projector apparatus and the 
accessories thereof; rental of newspapers and 
magazines; writing of texts, other than publicity texts; 
publication of printed matter also in the form of 
electronic media including CD-ROMs, other than 
publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 

photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 
beings; health and beauty care services provided by 
saunas, beauty salons, sanatoriums, hairdressing 
salons and massage parlours; nursing, medical; public 
baths for hygiene purposes; Turkish baths; organisation 
of recreation stays for health purposes; medical 
assistance services; convalescent homes; flower 
arranging; manicuring; massage; physiotherapy; 
nursing homes; animal grooming; dentistry; 
arrangement of wellness and beauty care services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344709 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201706292 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.16, EM, 016253601 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a graphic set that comprises two 

geometric figures, a circle and a square; and a name, 
the word "COOLWAY"; The letters "O" of the name 
being substituted with the geometric elements (square 
and circle) making up the graphic. 

(730) Innehaver: 
 DOPAT, S.A., Parc Tecnologic C/ Charles Robert 

Darwin, 34-36, ES-46980 PATERNA (VALENCIA), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitation leather; bags of leather; wallets 

of leather; suitcases of imitation leather; leather purses; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; backpacks; portfolios; haversacks; bags and 
traveling bags; walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
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  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
procurement services for others (purchasing goods and 
services for other businesses); marketing research; 
sponsorship search; business research; commercial or 
industrial company management assistance; 
compilation of information in computer databases; 
advertising mail; shop-window dressing; demonstration 
of goods; dissemination of advertisements; distribution 
of samples; market study; invoicing; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
marketing; organization of fashion shows for 
promotional purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
economic forecasting; production of advertising films; 
sales promotion for others; on-line advertising on a 
computer network; opinion polling; wholesale and retail 
sale services, in stores and by means of global 
computer networks, for all kinds of footwear, clothing, 
headgear, animal skins, trunks and suitcases, 
umbrellas, backpacks, handbags, haversacks, bags 
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips 
and saddlery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344715 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201706294 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BOMBONS CUDIÉ, S.A., C/ Oviedo, 9, ES-08720 
VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 

coffee; flours and preparations made from cereals; 
bread; pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeasts; baking powder; salt, mustard, vinegar, 
sauces (excluding salad dressings); spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344777 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706299 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.10, FR, 4305911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 

FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES, CD 40 A, Plumecoq, FR-51530 
CHOUILLY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
  Klasse 35   Organization of exhibitions and festive events for 

commercial or advertising purposes; information and 
advice in the field of events for advertising or 
commercial purposes; wholesale and retail sale 
services, including by means of telecommunication 
and/or computer networks, for alcoholic beverages. 

  Klasse 41   Entertainment; advice and information relating to 
entertainment; organization of events for cultural or 
recreational purposes such as shows, concerts, 
festivals, exhibitions, festive events; alcoholic beverage 
tasting events for educational purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344792 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201706300 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an alligator holding up a glass as 

if to make a toast. 
(730) Innehaver: 

 Louisiana Spirits, LLC, 20909 South I-10 Frontage 
Road, US-LA70650 LACASSINE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Bar services. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344797 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201706302 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.20, EM, 015357312 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Octapharma Biopharmaceuticals GmbH, Im 
Neuenheimer Feld 590, DE-69120 HEIDELBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, namely blood-clotting factor, 

in particular fibrinogen. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344799 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706303 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.20, EM, 015558133 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Pharma AG, Feldgasse 19, AT-4600 WELS, 
Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals, excluding preparations and products 

for the care and treatment of feminine hygiene and 
incontinence; veterinary preparations; dietetic 
preparations adapted for medical use; fodder 
supplements for veterinary purposes; animal feed 
supplements for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344820 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706305 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.02, EM, 016313769 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Le Vet. B.V., Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations; medicines for veterinary 

purposes; sanitary preparations for veterinary use; 
disinfectants for veterinary use; bacteriological, 
biological, chemical preparations for veterinary 
purposes; chemical reagents for veterinary purposes; 

enzymes for veterinary purposes; cultures of micro-
organisms for veterinary purposes; lotions and greases 
for veterinary purposes. 

  Klasse 35   Advertising; business management; public relations; 
marketing; business administration; office functions; 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344870 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706309 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.03, IT, 

302016000081783 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R, IT-
50123 FIRENZE, Italia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344872 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201706311 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VAL D'OCA S.R.L., Via per San Giovanni, 45, IT-31049 
VALDOBBIADENE (TREVISO), Italia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344882 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706312 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, DE, 30 2017 004 

308 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder 

Strasse 9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicle tires; inner tubes for vehicle tires. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344883 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706313 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, DE, 30 2016 110 

707 
(540) Gjengivelse av merket: 

ara Fusion 4 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ara AG, Zur Schlenkhecke 4, DE-40764 
LANGENFELD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, in particular belts; footwear, in particular 

insoles; headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344889 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201706315 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.20, US, 87176510 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 J1B LLC, 46 Shopping Plaza, Number 135, US-
OH44022 CHAGRIN FALLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Mattress toppers; sleep products, namely, mattresses, 

spring mattresses, box springs and mattress 
foundations; mattress pads. 

  Klasse 24   Mattress covers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344897 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706316 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.11, DE, 30 2016 023 

835 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-

30625 HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 

of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, booking 
and providing of aircraft; rental, booking and providing 
of ships, in particular rowing and motor boats, sailing 
vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics, 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services 
[entertainment]; organization and providing of an after 
school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; organization of holidays; 
physical education services and provision of courses of 
instruction in languages; fitness club services, training 
club and fitness club services, providing nursery 
schools, cinema facilities, discotheque services, 
providing museum facilities [presentation, exhibitions], 
amusement arcades; sport camp services; amusement 
park services; providing golf courses, tennis courts, 
horse riding facilities and sports facilities; rental of skin 
diving equipment; organization of sports competitions; 
organization of cultural and sporting events; arranging 
of cultural and sporting events; reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; game services 
provided on-line [from a computer network]; rental of 
recorded data carriers (films, music, games), projector 
apparatus and the accessories thereof; rental of 
newspapers and magazines; writing of texts, other than 
publicity texts; publication of printed matter also in the 
form of electronic media including CD-ROMs, other 
than publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.09.25 - nr 39/17

95 
 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344913 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706317 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ferdaskrifstofa Kynnisferda ehf., Vesturvör 34, IS-200 

KÓPAVOGUR, Island 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344922 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201706320 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.24, GB, 

UK00003182112 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lunar Caravans Limited, Sherdley Road, GB-PR5 5JF 
LOSTOCK HALL PRESTON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Caravans; motor caravans; motor homes; camper 

vans; parts, fittings and accessories for all of the 
aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344937 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706322 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sigmapharm Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, AT-
1200 WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 

preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344957 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201706325 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.05, BX, 1340506 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOLCETTO 
(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: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344959 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706326 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SPAX International GmbH & Co. KG, Kölner Strasse 
71-77, DE-58256 ENNEPETAL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Mechanical fastening elements, screws, nuts as well 

as threaded inserts, all aforesaid goods made of metal.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1344975 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201706327 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, FR, 4292192 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eurokera, Lieu-dit "Le Gouffre", FR-77640 JOUARRE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Cooking plates, ovens, oven components, heating 

apparatus made of glass-ceramic materials. 
  Klasse 21   Chimney plates of glass-ceramic materials; flame-

retardant and heat-resistant glass-ceramic products; 
unworked and semi-worked ceramic glass, except 
building glass. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344976 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706328 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TREFIMETAUX SAS, 12 rue Auber, FR-75009 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals, unwrought or semi-wrought, and 

their alloys; semi-finished products of copper and their 
alloys; building materials of metal; non-electric cables 
and wires of metal; metal tubes and pipes; components 
and fittings of all the above-mentioned products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344980 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706329 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.13, CH, 695113 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Montres Tudor SA, 3, rue Francois-Dussaud, CH-1211 
GENÈVE 26, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Timepieces, namely watches, wristwatches, 

component parts of timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs (timepieces), apparatus for timing sports 
events, time measuring and marking apparatus and 
instruments not included in other classes; watch bands, 
dials (clock and watchmaking), cases and presentation 
cases for timepieces and jewelry, watch movements 
and their parts; jewelry; precious stones and semi-

precious stones; precious metals and their alloys. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344997 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706331 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.29, EM, 015390982 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ingram Macrotron GmbH, Heisenbergbogen 3, DE-

85609 ASCHHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Toners. 
  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; computers, 
particularly notebooks, servers and personal computers 
and parts thereof; data input, data output, data 
reproduction, data transfer and data storage devices, 
particularly keyboards, monitors, projectors, printers, 
plotters, scanners, joysticks, mouse input devices, 
storage drives and storage and their media, CD-ROM 
drives, network cards, graphic and sound cards, 
modems, modem cards and ISDN plug-in cards and 
cabinets for loudspeakers for computers and power 
supplies thereof; digital cameras; mother boards for 
computers; machine readable data carriers; machine 
readable data carriers containing computer programs; 
all the aforementioned products included in this class; 
projection screens for large screen data projectors; 
navigation apparatus, including GPS navigation 
apparatus and portable navigation apparatus; television 
apparatus, including television apparatus in DVBT 
technology; replay apparatus for sound and image 
recordings, including DVD players and MP3 players; 
recorders for sound and image recordings, including 
video recorders and hard-disk recorders; batteries; 
cables, in particular computer connection cables and 
connection cables for notebooks, servers and personal 
computers, monitors, loudspeakers, scanners, printers, 
keyboards, projectors, plotters, joysticks, mouse input 
devices, television apparatus and navigation apparatus; 
alternating current adaptors for notebooks; PC 
loudspeakers as well as multimedia loudspeakers; 
electronic security locking devices, electronic security 
locks and electronic filters for private data; network 
accessories, in particular electronic switches, USB 
hubs; presenters, in particular wireless presenters, 
remote control apparatus; presentation remote control, 
presentation remote control apparatus; laser pointers, 
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headsets, headphones, web cameras, USB flash and 
data memory products, in particular electronic memory 
media, such as memory cards, flash memories, USB 
flash drives, memory cards, SD memory cards, flash 
memory cards; POS (Point-of-Sale) scanners; barcode 
scanners, uninterruptible electrical power supplies; 
charging devices for PCs and notebooks; carrier bags 
and carrier cases for notebooks. 

  Klasse 11   Projector lamps. 
  Klasse 16   Paper products, namely manuals and operating 

instructions for data processing apparatus, computers 
and computer programs; copying paper. 

  Klasse 20   Furniture, TV furniture, stands for television apparatus 
and monitors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345025 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201706335 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.13, EM, 15817042 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wrap Film Systems Ltd., Hortonwood 45, GB-TF17FA 

TELFORD, SHROPSHIRE, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Rolls of metal foil for wrapping, packaging and for 
preserving foodstuffs; aluminum foil paper. 

  Klasse 16   Rolls of plastic film for wrapping, packaging and for 
preserving foodstuffs; rubbish bags; plastic film and 
pouches for use in microwave ovens; freezer bags; 
bags for ice cubes; greaseproof paper; parchment 
paper; breakfast bags. 

  Klasse 21   Dispensers for rolls of plastic film and for rolls of metal 
foil; foil dishes; household and industrial foil dispensers.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345040 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706337 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.08, DE, 30 2016 025 

902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lieken Brot- und Backwaren GmbH, Auf'm Halskamp 

11, DE-49618 GARREL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Bread products; pastry; all aforementioned goods also 
for toasting, for final baking, deep frozen, cooled or 
dietetic. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345059 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706339 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stylized K + REFLECTION TOUCHE CHROMATIQUE.

(730) Innehaver: 
 L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, FR-75008 

PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetic products for hair care, namely: shampoos, 
gels, foams, balms, creams, powders, oils, waxes, 
serums, lotions, masks; aerosol products for hair care 
and styling, hair spray, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair waving 
and setting products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345089 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706340 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OXY'PHARM, 917 rue Marcel Paul, FR-94500 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus used for the decontamination of surfaces 

by air, by propelling a disinfectant liquid and intended 
for the decontamination of any environment frequented 
by humans and animals (medical practices, nurseries, 
transportation, hotels, the veterinary sector, funeral 
services, the food sector...). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345108 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706341 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.28, RU, 2017707105 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Linn Marketing Inc, Belize Marina Towers, Suite 303, 
BZ-NEWTOWN BARRACKS, BELIZE CITY, Belize 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Aperitifs; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 

anisette [liqueur]; distilled beverages; bitters; cider; rice 
alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; 
alcoholic essences. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345112 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706342 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.22, KR, 

4020160005361 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, KR-SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Display for digital signage; digital signage monitors; 

electronic display for digital signage; computer software 
for digital signage; computer software for digital 
signage mobile telephones; computer software 
platforms for digital signage; digital telephone platforms 
and software; mobile telephones; digital cameras; 
portable media players; portable computers; wireless 
headsets for use with mobile telephones; wireless 
headsets for smartphones; wireless headsets for tablet 
computers; rechargeable batteries; battery 
compensation chargers; leather case for mobile 
telephones; leather case for smart phones; leather 
case for tablet computers; flip covers for mobile 
telephones; flip covers for smart phones; flip covers for 
tablet computers; tablet computers; television 
receivers; audio component systems (composed of 
surround sound speakers, loudspeaker units, tuners, 
sound mixers, equalizer, audio recorders, radios); 
digital set-top boxes; DVD players; light emitting diode 
displays; monitors; 3D spectacles; computers; printers 
for computers; semiconductors; computer software; 
computer application software for mobile phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345124 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706343 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.12, US, 87137334 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek 
Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Reagent kits comprised of reagents for measuring 

mitochondrial respiration, glycolysis and fatty acid 
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oxidation in cells for laboratory research. 
  Klasse 9   Microplates for laboratory research. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345135 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706345 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.14, GB, 

UK00003169522 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AS International Corporation Ltd., 2b Sefton Business 

Park, GB-L301RD LIVERPOOL, MERSEYSIDE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Research services in the fields of science and 

information technology; testing of materials; 
metallurgical analysis; technical inspection services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345137 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706346 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.19, DE, 30 2016 020 

798 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-
30625 HANNOVER, Tyskland 

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

of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, booking 
and providing of aircraft; rental, booking and providing 
of ships, in particular rowing and motor boats, sailing 

vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics, 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services 
[entertainment]; organization and providing of an after 
school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; organization of holidays; 
physical education services and provision of courses of 
instruction in languages; fitness club services, training 
club and fitness club services, providing nursery 
schools, cinema facilities, discotheque services, 
providing museum facilities [presentation, exhibitions], 
amusement arcades; sport camp services; amusement 
park services; providing golf courses, tennis courts, 
horse riding facilities and sports facilities; rental of skin 
diving equipment; organization of sports competitions; 
organization of cultural and sporting events; arranging 
of cultural and sporting events; reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; game services 
provided on-line [from a computer network]; rental of 
recorded data carriers (films, music, games), projector 
apparatus and the accessories thereof; rental of 
newspapers and magazines; writing of texts, other than
publicity texts; publication of printed matter also in the 
form of electronic media including CD-ROMs, other 
than publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
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holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345145 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706347 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, GB, 

UK00003179721 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, 
GB-SG61NW HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Materials for covering floors, walls and stairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345148 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706348 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Óskar Freyr Ericsson, Gudrúnargata 1, IS-105 

REYKJAVIK, Island 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345154 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706351 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZHONG SHAN SHUI SHI FU SHI YOU XIAN GONG 

SI, No.6 Xingbao Mingzhu House, No.1 Xingbao Road, 
Shaxi Town, CN-528471 ZHONGSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Coats; trousers; hats; hosiery; gloves as clothing; 

belts made of leather. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345175 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706352 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH Trier, 

Rudolf-Diesel-Strasse 7-9, DE-54292 TRIER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; beers; mineral water 
[beverages]; aerated water; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; preparations for 
making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); sparkling wine; 
sparkling wines; sparkling fruit wine; sparkling berry 
wines; sparkling wine like beverages; wine; sparkling 
wines; beverages containing wine; spirit or wine-based 
cocktails and aperitifs; spirits [beverages]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345204 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706353 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wedi GmbH, Hollefeldstrasse 51, DE-48282 
EMSDETTEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Industrial chemicals; adhesives for industrial 

purposes; unprocessed artificial resins and plastic 
materials; chemical additives for concrete, mortar, 
screed and coating media used in construction. 

  Klasse 6   Building materials of metal, including semi-finished 
materials of metal in tubular and profile form for 
construction purposes; ironmongery and small items of 
metal hardware; spacers, protective, connecting and 
fastening components and brackets made of metal [as 
included in this class]; construction materials made of 
metal for covering effluents, as pipes, floor drains and 
metallic odor closures (traps). 

  Klasse 11   Water supply, bath and shower installations, namely 
shower cubicles, bath containers and showers as 
included in this class. 

  Klasse 17   Semi-finished products consisting of organic and 
inorganic, non-metallic materials, namely plastics or 
ceramic materials, in the form of mats, panels, profiles, 
rods and blocks; sealing material; packing material; 
insulating material; sealing elements made of rubber, 
natural rubber or plastics; seals for drains; lute and 
casting compound [as included in this class]. 

  Klasse 19   Pipes made of plastic; floor drains and traps 
(construction materials as odor closures) made of 
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plastic; building materials not made of metal; wall and 
floor plates made of stoneware and/or natural stone; 
tiles, all aforementioned products, as included in this 
class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345228 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201706354 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, TR, 2016/88407 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOGISTICS FOUR ZERO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Wording "logistics four zero" are in black, which are 
written on a white ground. 

(730) Innehaver: 
 EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI, Ekol Caddesi 

No:2, TR-34935 SULTANBEYLI, ISTANBUL, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Land, rail, water, and air transport services for the 
carriage of freight; courier services (for merchandise); 
establishment and operation of warehouses, namely 
warehousing services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345248 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201706355 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.02, EM, 014640775 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aurora Limited, 16 Alban Park, Hatfield Road, GB-
AL40JJ ST. ALBANS, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Thermal management systems for electronic and 

electrical equipment; components and parts for the 
cooling of electronic and electrical equipment, 
especially heat sinks and cooling fans; far infrared heat 
dissipation devices namely heat sinks; transformers, 
including electronic transformers and transformers for 
lighting, including display, cabinet and track lighting; 
transformers for lighting; transformers for lighting 
apparatus and instruments, dimmable transformers and 
transformers for low voltage lighting and low voltage 
track lighting; premium transformers; toroidal 
transformers; dimmable transformers; self monitoring 
transformers; ballasts, including electronic ballasts; 
solid state lighting components; LED drivers; constant 
current LED drivers; LED light engine; LED module; 
LED chip; high voltage LED chip; ceramic-based 
printed circuit boards; ceramic-based printed circuit 
boards for use in lighting equipment; MCPCB; dimmers 
including LED mixing dimmers, dimming control 
systems, dimming switches; cables, plugs, sockets, 
leads, flexes, wires and connectors for lighting and 
lamps; track light end connectors, couplers and live end 
connectors; tracks and track kits for track lighting, 
including low voltage and mains voltage track lighting; 

lighting distribution blocks; lens for LED; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Lighting apparatus, lamps and instruments; LED 
lamps; mains voltage LED lamps; low voltage LED 
lamps; low voltage T5 and T8 lamps; mains voltage T5 
and T8 lamps; mains voltage T5 and T8 LED lamps; 
LED light modules; mains voltage LED light modules; 
low voltage LED light modules; low energy electrical 
lamps; low energy lighting fixtures; mains and low 
voltage recess mounting LED lamps; energy saving 
lamps; mains cold cathode fluorescent lamps; low 
voltage compact fluorescent lamps; mains voltage 
compact fluorescent lamps; mains voltage compact 
fluorescent lighting pack; mains voltage fluorescent 
ceiling lights; low voltage fluorescent ceiling lights; 
mains voltage fluorescent wall light; mains voltage 
recessed compact fluorescent downlights; mains 
voltage insulation covered fire rated downlights; low 
voltage insulation covered fire rated downlights; fire-
rated lighting fixtures, fire-rated light fittings, fire-rated 
luminaires, fire-rated downlights; downlight covers; fire 
rated downlight covers; integrated LED downlights; 
adjustable LED downlights; integrated downlight 
fittings; integrated downlight fittings including a 
housing, LED lamp and LED driver; LED spot lights; 
adjustable LED spotlights; low voltage dimmable LED 
lighting pack; LED light panels; mains voltage recessed 
LED light panels; low voltage recessed LED light 
panels; mains voltage suspended LED light panels; low 
voltage suspended LED light panels; LED multiples; 
display and cabinet lighting apparatus and instruments; 
mains and low voltage track mounting LED lamps; track 
lighting, including low voltage and mains voltage track 
lighting; track lighting end caps, wall/ceiling mounting 
kits and ceiling suspension kits; lamps, including 
dichroic, halogen and dichroic halogen lamps, and 
lamps for low voltage and mains voltage track lighting; 
downlights and downlight kits, including low and mains 
voltage downlights and downlight kits; dichroic lamps, 
including low and mains voltage dichroic lamps; low 
voltage and mains voltage dichroic downlights; lamp 
holders; interchangeable lenses for lighting apparatus; 
total internal reflection lenses for lighting apparatus; 
gear housing for lighting apparatus; heat exchangers 
for the cooling of electronic and electrical lighting 
equipment; components and parts for the cooling of 
electronic and electrical lighting equipment, especially 
heat exchangers; components and parts for the passive 
cooling of electronic and electrical lighting equipment, 
especially heat exchangers; luminaires; solid state 
lighting apparatus; trim for luminaire; thermal 
management systems for lighting equipment namely 
heat sinks; thermal management systems for passive 
cooling of lighting equipment namely heat sinks; 
components and parts for the cooling of lighting 
equipment; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; heat-sink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345261 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706359 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark for which registration is sought consists 

of the designation Z inserted into a diamond-shaped 
figure and on its right side the word ZAHONERO 
written in stylized letters with a capital Z and lowercase 
letters for "ahonero". 

(730) Innehaver: 
 ZAHONERO VIRGILI, S.L., Avda. Gran Bretaña 

P.I.C.A., ES-03600 ELDA (ALICANTE), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics 
in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible tubes, not of 
metal. 

  Klasse 25   Footwear; insoles for footwear; heelpieces for 
footwear; footwear uppers; toe caps for footwear; non-
slip devices for footwear; footwear soles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345288 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706360 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OXY'PHARM, 917 rue Marcel Paul, FR-94500 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Liquid products used for the disinfection of surfaces 

by air and used for disinfection of any environment 
frequented by humans and animals (medical practices, 
nurseries, transportation, hotels, the veterinary sector, 
funeral services, the food sector...). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345324 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706361 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.29, IT, 

302016000043861 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Word "LEMI" realized in thick fantasy characters in 

lower case letters, with "L" initial capital letter. 
(730) Innehaver: 

 Brusaferri & C SrL, Viale Premuda, 14, IT-20129 
MILANO (MI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Lamps for medical use; lamps for surgical use; 

adjustable beds for medical and dental exams; 
adjustable beds for surgical use; massage beds; 
armchairs and special chairs for medical, surgical, 
dental, physiotherapeutic use; mirrors for medical 
exams and for surgical use; specific furniture for 
medical, surgical and dental use; cabinets for medical 
instruments; trays for medical instruments; trolleys for 
nurses to contain drugs and medicines; electric 
massagers; massagers for the feet. 

  Klasse 20   Cabinets for drugs and medicines; cabinets with 
mirrors; cabinets of sink; stools; ergonomic chairs for 
massage; armchairs for hairdressers/barbers and 
beauty treatments; massage tables; drawers; boxes for 
drugs and medicines; carts [furnishings]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345354 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706370 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABS Global, Inc., 1525 River Road, US-WI53532 
DEFOREST, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Animal semen. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345359 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201706372 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.11, DE, 30 2016 228 

679 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, DE-64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic preparations adapted for medical use and 

dietetic food supplements; hygiene preparations and 
articles for medical purposes; medical and veterinary 
preparations and articles; pharmaceutical products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345375 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201706375 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.23, US, 87148244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kindred Biosciences, Inc., #200, 1555 Bayshore 
Highway, US-CA94010 BURLINGAME, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations, namely, medications for 

management of weight loss, inappetence and 
stimulation of appetite, increase in body weight and 
increase in weight gain. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345377 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706376 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.19, US, 87144814 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans Boulevard, 
US-CA94080 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immune system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders; anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
conditions, diseases and disorders. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345395 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201706379 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.23, US, 87147706 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KLUFT IPCO, LLC, Suite 101 11096 Jersey Boulevard, 
US-CA91730 RANCHO CUCAMONGA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Sleep products, namely, mattresses, luxury 

mattresses, spring mattresses, box springs, mattress 
foundations; bed headboards and divans. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345404 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706380 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.15, EM, 015833791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-Str. 3, 
DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Extruded and pelletised and otherwise manufactured 

or processed vegetable and potato products; roasted, 
dried, salted, spiced, coated and processed nuts, 
cashew kernels, pistachios, almonds, peanuts, 
coconuts (dried); preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; seaweed extracts for food; ginger 
products being dried fruit; peanut butter. 

  Klasse 30   Extruded and pelletised and otherwise manufactured 
or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or 
other cereal products, and ginger products, being 
confectionery and fruit jellies; savoury biscuits and 
pretzels; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried 
fruits, processed cereal grains; chocolate and 
chocolate products; sauces. 

  Klasse 31   Unprocessed nuts, cashew kernels, pistachios, 
almonds, peanuts and seeds; algae for human 
consumption. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345406 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706382 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.31, EM, 015787922 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

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

lotions; shampoo; preparations for care, cleaning, 
dyeing, lightening, bleaching, treating, tinting, 
straightening, fixing, styling and perming the hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345407 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201706383 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, EM, 015887409 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WoolOvers Limited, Wool Overs House, Victoria 
Gardens Burgess Hill, GB-RH159NB WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textiles; textile piece goods and textile articles; 

household textile articles; bed linen; bedspreads; 
blankets; throws; bed clothes; duvets; quilts; 
eiderdowns; sheets; duvet covers; pillow cases; 
mattress covers; wall hangings and coverings; wall 
decorations of textile; travelling rugs; table runners of 
textile; textile materials to be used in making blinds; 
curtains; cushion covers; covers [loose] for furniture; 
furnishing fabrics; table and household linen; table 
cloths; table mats; coasters; napkins and serviettes; 
towels; face towels; textiles for decoration purposes; 
fabric and upholstery fabrics; handkerchiefs; textile 
articles for sale as part of embroidery or sewing kits; 
flags, banners and bunting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345422 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706384 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This mark consists of a stylized Chinese "S" "A" "L" "I". 

(730) Innehaver: 
 Hu Hongjia, No. 92, Ximachi Community, Shanxi 

village, Xiangzhu town, CN-YONGKANG CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Grindstones [parts of machines]; cutting tools 

(including mechanical blades) being parts of machines; 
drill bit (machine part); circular saw blade (machine 
parts); hand tools, other than hand operated; spray 
gun; carbon brush (electric); pulleys [parts of 
machines]; agricultural machines; run saw machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345426 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201706386 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.22, CH, 697648 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Häny AG, Buechstrasse 20, CH-8645 JONA, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Pumps [machines]; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; wastewater pumps; macerator 
pumps; cutting wheel pumps; pneumatic controls for 
pumps; hydraulic controls for pumps; hydraulic 
turbines; parts and accessories for the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 9   Electrical control devices for pumps. 
  Klasse 11   Water conduit installations; water distribution 

apparatus; water supply installations; sanitary 
apparatus and installations; drain pipes for sanitary 
installations; water-conditioning installations; 
wastewater treatment installations; parts and 
accessories for the aforesaid goods, included in this 
class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345431 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201706387 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MCE, 7 rue de Tilsitt, FR-75017 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Beauty and toilet soaps; perfumery products, essential 
oils for personal use, cosmetics; dentifrices; powders, 
make-up, oils, creams, ointments for cosmetic use, 
lotions, milks for the skin; lotions, shampoos, cosmetics 
and oils for the hair and scalp; hair conditioners, hair 
sprays, hair styling products; hair coloring; cosmetic 
products for the face and hands; make-up. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345434 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201706388 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.26, CH, 698352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 40, CH-8047 
ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric apparatus for signaling, measuring, counting, 

recording, monitoring, controlling, regulating and 
connecting; electric apparatus for input, processing, 
transmission, storage and output of data; electric and 
electronic instruments and apparatus for data capture 
and checking thereof; data processing apparatus and 
computers including peripherals thereof; reading 
devices (for data processing); electric access-control 
installations; electric access-control devices; electronic 
access-control installations for buildings; electric 
access-control devices; computer programs for data 
processing; electronic databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345436 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201706389 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toilet soaps; perfumery products; perfumes; eaux de 

toilette; eaux de Cologne; body deodorants; scented 
bath and shower gels; scented creams, milks, lotions, 
gels and powders for the body. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345446 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201706393 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, EM, 015394083 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASH2 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EasyMining Sweden AB, Box 322, SE-75105 
UPPSALA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical substances, chemical materials and 

chemical preparations, and natural elements 
(chemicals) for industrial use; industrial chemicals; salts 
for industrial purposes; fertilisers, and chemicals for 
use in agriculture, horticulture and forestry; salts 
[fertilisers]; potassium chloride; potassium chloride 
fertilizer; potassium sulphate; potassium sulphate 
fertilizer; potassium salts, other than for medical 
purposes; lime chloride; sodium chloride; ammonia; 
phosphorus; phosphates; calcium phosphates; 
ammonium phosphate; ammonium salts; ammonium 
sulphate; aluminium salts; aluminium hydrate; 
aluminium chloride; aluminium sulphate; rare earth 
metals; iron salts; iron hydroxide; iron chloride; ferrous 
sulphate; alkaline metals; agglutinants for plaster; fly 
ash for general manufacturing use; fertilisers. 

  Klasse 40   Recycling services; recycling of waste; treatment of 
waste and garbage; reclamation (recycling) of material 
from waste; treatment [reclamation] of material from 
waste; treatment of material from waste; treatment 
[reclamation] of material from hazardous products; 
treatment of ashes; recycling of minerals; recycling of 
metals; recycling of valuable materials; information, 
advice and consultancy services relating to the 
recycling of waste and trash; extraction of elements 
contained in waste residues; extraction of minerals 
contained in waste residues; treatment of liquids, 
namely extraction of salts from liquids; treatment of 
liquids, namely extraction of calcium chloride from 
liquids; treatment of liquids, namely extraction of 
potassium chloride from liquids; treatment of liquids, 
namely extraction of sodium chloride from liquids; 
treatment of liquids, namely extraction of ammonia from 
liquids; water purification. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; research relating to mineral resources; 
research relating to raw materials; research relating to 
raw material sources; research relating to waste; 
technical consultancy in the field of environmental 
science and environmental engineering. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345451 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706395 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, US, 87252082 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek 
Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Computer network design and computer software 

design for the management, analysis, interpretation, 
visualization, data mining, sharing of clinical 
information, and providing diagnostic support, with 
import functions from data acquisition systems, and 
export functions towards other apparatus and software; 
development, updating and maintenance of software 
and database software; installation and maintenance of 
computer software; research, development, design and 
upgrading of computer software; software as a service 
(saas) services featuring management, analysis, 
interpretation, visualization, data mining, sharing of 
clinical information, and providing diagnostic support, 
with import functions from data acquisition systems, 
and export functions towards other apparatus and 
software; software design and development; updating, 
design and rental of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345464 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201706397 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.27, IT, 

302016000078967 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Müster e Dikson Service SpA, Via Privata da Via 

Kennedy, SnC, IT-20023 CERRO MAGGIORE 
(MILAN), Italia 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils; all the 
above exclusively for body and hair care and excluding 
those for domestic use; cosmetics; hair lotions; 
toothpaste; hair colorants and hair dyes; hair 
decolorants; hair color oxidants; hair straightening 
lotions; hair waving and shaping preparation; hair 
setting lotions, hair neutralizing lotions and shampoos; 
cream lather for hair modeling, hair color reflexer gels, 
creams, and lotions; hair and shower gels; waxes for 
hair; cosmetic skin, facial and hair creams; balsam 
preparations, namely lotions and gels for use with spa 
bath treatments; balm masks for hair; hair shampoos; 
personal deodorants, hair sprays; hair fixing sprays; 
depilatory creams; depilatory wax. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345482 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201706400 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

DALE'S PALE ALE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OSKAR BLUES BREWERY, LLC, 1800 PIKE ROAD, 
US-CO80501 LONGMONT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer, namely ale. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345496 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201706401 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.13, EM, 015921315 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Raimund Beck Nageltechnik GmbH, Raimund-Beck-
Strasse 1, AT-5270 MAUERKIRCHEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Power-driven, air-driven and explosive-activated tools, 

namely nailers, bradders, staplers, pinners and pliers 
and machines for driving in fasteners such as nails, 
screws, clamps and wires into materials like wood, 
metal and plastics. 

  Klasse 19   Building and construction materials and elements, not 
of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345497 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706402 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, GB, 

UK00003179719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, 
GB-SG61NW HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Materials for covering floors, walls and stairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345498 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706403 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, GB, 

UK00003179720 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, 
GB-SG61NW HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Materials for covering floors, walls and stairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345499 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201706404 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.17, GB, 

UK00003180892 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, 
GB-SG61NW HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Materials for covering floors, walls and stairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345503 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706405 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.19, US, 87144902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans Boulevard, 
US-CA94080 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immune system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders; anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
conditions, diseases and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345506 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706407 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.19, US, 87144875 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans Boulevard, 
US-CA94080 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immune system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders; anti-inflammatory 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
conditions, diseases and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345508 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706408 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.30, BX, 1340241 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rosti Mepal Support B.V., Aalsvoort 101, NL-7241MB 
LOCHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools and implements (hand operated); cutlery; 

table cutlery. 
  Klasse 21   Storage boxes made of synthetic material for 

foodstuffs; storage containers for household or kitchen 
use; drinking vessels and crockery made of synthetic 
resins. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345540 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201706589 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WATTELSE GmbH, Riedstrasse 1, CH-6330 CHAM, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data processing programs (included in this class); 

software (included in this class); software for data and 
document capture, transfer, storage and indexing; data 
processing programs. 

  Klasse 38   Telecommunications, particularly rental of access time 
to computer networks; computerized data transfer, 
transmission of information, including via web sites; 
provision of access to databases; provision, 
organization and rental of access time to databases, 
computer networks and interconnected computer 
networks; transfer of data via the Internet. 

  Klasse 42   Creation, development, updating and adapting of data 
processing programs; creation of graphics for others; 
industrial analysis and research services; software 
development, design, maintenance, rental and updating 
of software; analysis of technical data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345578 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706592 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, EM, 015396211 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rodebjer Form AB, Sveavägen 47, SE-11359 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfume; creams for skin and hair care; make-up 

preparations; bar soap. 
  Klasse 6   Common metals and their alloys; rings of common 

metal for keys. 
  Klasse 9   Cell phone cases; eyewear, namely spectacles, 

sunglasses, spectacle lenses and contact lenses, 
spectacle frames, spectacle cases, spectacle chains 
and contact lens containers. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, imitation 
jewellery and precious stones; horological and 
chronometric instruments; jewels; paste jewellery 
[costume jewelry (am.)]; alarm clocks; pocket watches; 
chronoscopes; watchstraps; watch chains; watch 
cases; clock cases; key rings [trinkets or fobs]. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; casual bags; handbags; 
suitcases; trunks [luggage]; shopping bags; beach 
bags; attache cases; backpacks; cosmetic purses; 
vanity cases, not fitted; walking sticks; umbrellas; 
wallets and pocket wallets; credit-card holders and 
cases; travelling sets (leatherware); garment bags for 
travel; travelling sets (leatherware); umbrellas, umbrella 

covers, umbrella handles. 
  Klasse 20   Trays (not of metal); book racks; bottle racks; 

umbrella stands; pillows. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, including upholstery 

fabrics, wall hangings and curtain holders of textile 
material, household, bed, table and bath linen, in 
particular sheets, sleeping bag liners, pillowcases, 
quilted blankets, travelling rugs, bed covers, 
eiderdowns, place mats and table runners, cloths, table 
mats, place mats, coasters, table napkins, face towels, 
bath mitts, bath sheets, beach towels, protective 
coverings for furniture, handkerchiefs, towels of textile, 
labels of textile. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; outerclothing; leather 
belts, belts of leather, fabric belts; folk costumes; 
aprons [clothing]; scarves, shawls; muffs for the hands; 
pajama bottoms; slips [undergarments]; bodysuits; 
denim; slip-in sacks for babies; stocking suspenders; 
gussets for clothing; sportswear; articles of clothing for 
theatrical use; corsets; collars; cuffs; visors [headwear]; 
waxed coats; ear muffs; ear protectors (clothing); 
garments for protecting clothing; maternity bands; 
dress shields; quilted jackets; ready-made linings; 
knitwear [clothing]; underarm gussets. 

  Klasse 26   Embroidery laces. 
  Klasse 35   Retailing, in shops and showrooms and via electronic 

networks and online, relating to clothing, footwear, 
headgear, accessories, bags, skin care, cosmetics, 
jewellery and ornaments, furnishings. 

  Klasse 42   Dress designing; design; industrial design. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345880 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201706641 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.08, EM, 015630916 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Attila Hildmann, Sesenheimer Str. 3a, DE-10627 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Pastry and confectionery; chocolate and chocolate 

desserts; chocolate based products; sweets (candy), 
candy bars and chewing gum; chocolate spreads 
containing nuts; chocolate spreads; ice creams 
containing chocolate; ice creams flavoured with 
chocolate; ice beverages with a chocolate base; 
chocolate based products; chocolate-based ready-to-
eat food bars; chocolate coated fruits; chocolate based 
fillings; filled chocolate bars; chocolate-based 
beverages with milk; drinking chocolate; beverages 
having a base of coffee, cocoa or chocolate. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1345881 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201706642 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B/E Aerospace, Inc., 1400 Corporate Center Way, US-
FL33414 WELLINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Flexible steel-reinforced lighting fixtures for use in 

aircraft for the commercial, industrial and tactical 
markets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346041 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706669 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, IT-

56025 PONTEDERA, PISA, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals for use in industry; antifreeze and 
antifreezing liquids; liquid chemicals used to inhibit and 
remove limescale deposits; liquid stabilizing chemical 
preparations for cooling circuits for internal combustion 
engines for motor vehicles, tractors, earth-moving 
machines, commercial and industrial vehicles, 2/4 time 
engines for motor vehicles, and fixed and naval 
engines; descaling preparations for industrial purposes 
for use in connection with radiators, internal 
combustion engines and cooling circuits related to said 
equipment; chemical preparations, namely, degreasing 
and cleaning solvents for use in connection with 
radiators, internal combustion engines and cooling 
circuits related to said equipment; chemical additives 
for motor fuels; brake fluids; protective antifreeze fluids 
for compressed-air braking systems of industrial 
vehicles; power steering fluid. 

  Klasse 4   Lubricating oils and greases for starting devices for 
vehicle, trucks, agricultural machines, earth-moving 
machines, tractors; lubricating oils and greases in 
general for the internal combustion engines of motor 
vehicles and motorcycles, trucks, tractors, earth-
moving machines and other mobile or stationary 
equipment, industrial and commercial vehicles; 

lubricating oils and greases for transmission devices of 
vehicles, trucks, agricultural machines, earth-moving 
machines, tractors; oils for the deep cleaning of 
bleaching machines and chain saws; oils for fixed and 
naval engines; liquid fuels including motor fuels; oils 
specifically for industrial purposes; oils for chucks, 
slider rails, gears; protective greases for industrial 
purposes; oils for the tempering of metals; cooling 
lubricants for the cutting of metals; cooling lubricants 
which can be mixed with water; oils, fluids and 
lubricants for the pressing and cutting of metals; oils for 
servo-command hydraulic systems, in particular for 
motor vehicles, trucks, earth-moving machines, tractors 
and agricultural machinery in general, industrial and 
commercial vehicles; oils for the gearshift forks of 
motor vehicles and oils for brake cylinders; multi-use 
lubricants; chain lubricants for bicycles and 
motorcycles. 

  Klasse 7   Igniting devices for internal combustion engines; axles 
for machines; transmission shafts, other than for land 
vehicles; carburetter feeders; alternators; grease rings 
[parts of machines]; piston segments; ball rings for 
bearings; kick starters for motorcycles; connecting rods 
for machines, motors and engines; gear boxes other 
than for land vehicles; sparking plugs for internal 
combustion engines; glow plugs for Diesel engines; 
carburetters; crankcases for machines, motors and 
engines; control cables for machines, engines or 
motors; cylinders for motors and engines; dynamo 
belts; belts for machines; fan belts for motors and 
engines; belts for motors and engines; cowlings [parts 
of machines]; exhaust manifold for engines; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; pneumatic 
controls for machines, motors and engines; 
compressors [machines]; steam condensers [parts of 
machines]; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; rack and pinion jacks; roller 
bearings; ball-bearings; self-oiling bearings; anti-friction 
bearings for machines; bearings for transmission 
shafts; dynamos; anti-pollution devices for motors and 
engines; control mechanisms for machines, engines or 
motors; fuel dispensing pumps for service stations; fuel 
economisers for motors and engines; filters [parts of 
machines or engines]; filters for cleaning cooling air, for 
engines; current generators; joints [parts of engines]; 
injectors for engines; lubricators [parts of machines]; 
exhausts for motors and engines; compressed air 
engines; motors, other than for land vehicles; motors, 
electric, other than for land vehicles; hydraulic engines 
and motors; starters for motors and engines; shock 
absorber plungers [parts of machines]; pistons for 
cylinders; pistons for engines; lubricating pumps; 
pumps [parts of machines, engines or motors]; pulleys 
[parts of machines]; radiators [cooling] for motors and 
engines; pressure regulators [parts of machines]; 
speed governors for machines, engines and motors; 
pressure reducers [parts of machines]; water heaters 
[parts of machines]; grease boxes [parts of machines]; 
mufflers for motors and engines; dynamo brushes; 
brushes, electrically operated [parts of machines]; 
drums [parts of machines]; looms; transmissions for 
machines; turbines other than for land vehicles; 
turbocompressors; clack valves [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; fans for motors 
and engines. 

  Klasse 9   Data processing equipment; downloadable computer 
programs; recorded computer operating programs; 
recorded computer programs; recorded computer 
software; measuring instruments; magnetic data 
carrier; processors as being central processing units; 
downloadable computer software applications; electric 
accumulators; electric batteries; external batteries; 
sirens; chargers for electric batteries; portable 
chargers; flashing safety lights; radios; speed checking 
apparatus for vehicles; speedometers for vehicles; 
vehicle breakdown warning triangles; safety goggles; 
protective face shields for protective helmets; protective 
helmets; safety helmets; articles of protective clothing 
for motorcyclists for protection against accident or 
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injury, irradiation and fire; articles of protective clothing 
for wear by motorcyclists for protection against 
accidents or injury, namely, safety boots and safety 
gloves; fireproof motorcycle racing suits for safety 
purposes; computers; mouse pads; computer mice; 
USB cables; USB adapters; blank USB flash drives; 
electronic pens for visual display units; magnetically 
encoded credit cards and payment cards; wireless 
headsets for use with mobile telephones; headphones; 
headsets; diagnostic software designed for 
maintenance and repair of motor vehicles; pre-recorded 
compact disks containing vehicle owner manuals and 
software for managing the vehicle maintenance 
schedule; video game cartridges; computer game 
programs; mobile phones; portable media players; 
protective covers for mobile phones; protective covers 
for portable multimedia players; protective covers for 
audio reproduction devices; protective covers for 
palmtops; protective covers for electronic agendas; 
protective covers for photographic cameras; protective 
covers for film cameras; protective covers and cases 
for tablet computers; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; eyeglass 
cases; spectacles; spectacle frames; eyeglass chains; 
eyeglass cords; chains and cords for sunglasses; 
optical lenses; optical corrective lenses; lenses for 
eyeglasses; video game cassettes; video game discs; 
memory cards for video game machines; satellite 
navigational apparatus, namely, a global positioning 
system [GPS]. 

  Klasse 12   Two, three, four wheeled vehicles; bodies for vehicles; 
brakes for vehicles; caps for land vehicle gas tanks; 
luggage, nets for vehicles; seat covers for vehicles; 
shock absorbing springs for vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; vehicle chassis; vehicle seats; 
pneumatic tires; casings for pneumatic tires; non- skid 
devices for vehicle tires; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; tire pumps for bicycles and 
motorcycles; repair outfits for inner tubes, namely, tire 
repair patches; rims for vehicle wheels; valves for 
vehicle tires; air bags in the nature of safety devices for 
automobiles; electric cigarette lighters for land vehicles; 
anti- theft devices for vehicles; antitheft alarms for 
vehicles; horns for vehicles; safety seats for children for 
vehicles; bells for cycles; stands for bicycles and 
motorcycles as parts of bicycles and motorcycles; 
mudguards; direction signals for vehicles; frames for 
bicycles and motorcycles; luggage carriers for vehicles; 
pedals for bicycles and motorcycles; rearview mirrors; 
saddle covers for bicycles and motorcycles; 
saddlebags adapted for bicycles and motorcycles; 
saddles for bicycles and motorcycles; engines for land 
vehicles; electric motors for land vehicles; motorcycle 
bags namely tank bags, sissy bar bags, tail bags, side 
hardbags, topcases. 

  Klasse 16   Diaries; notebooks and exercise book; pens; fountain 
pens; rollerball pens; pencils; felt pens; writing pens; 
pen-holders not of precious metal; adhesive labels; 
stickers and decalcomania transfers; flags made from 
paper; calendars; catalogues in the field of motorcycles 
and motorcycle accessories; paper atlases; brochures 
about travels, lifestyle and entertainment; booklets 
about travel, lifestyle and entertainment; document 
folders for cards and documents; albums for stamps, 
stickers, coins and photographs; magazines about 
travel, lifestyle and entertainment; lithographs; 
photographs; newspapers; printed periodicals in the 
field of travel, lifestyle and entertainment; books in the 
field of travel, lifestyle and entertainment; photographic 
prints, posters, postcards; erasers; cardboard boxes; 
agendas; note papers; photo albums; greeting cards; 
note pads; paper admission tickets for general use; 
envelopes; business cards. 

  Klasse 18   Bags; handbags; travelling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leatherware in the nature of key cases; purses; trunks; 
suitcases; cosmetic bags sold empty; bags for sports; 
shoulder bags; leather shopping bags; school bags; 
rucksacks; sets of leather travelling bags; garment 

bags for travel; shoe bags for travel; beach bags; duffel 
bags; bags for mountain-climbers in the nature of all-
purpose carry bags; vanity cases, not fitted; animal 
hides; storage boxes and cases made of leather; 
unfitted furniture coverings of leather; umbrellas; 
parasols; leather leashes. 

  Klasse 25   Clothing namely coats, mantles, raincoats, dresses, 
suits, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, 
tee-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, night gowns, 
pajamas, bathrobes, bathing suits, sports jackets, wind-
resistant jackets, anoraks, tracksuits, sweatshirts, 
neckties, scarves, shawls, bandanas, foulards, sashes 
for wear, gloves, belts, waterproof clothing, namely 
waterproof shirts, waterproof pants, waterproof coats, 
footwear, footwear for motorcyclists, boots, shoes, 
sport shoes, headwear, namely, hats, berets, visors. 

  Klasse 35   Wholesale and retail store and distribution of 
advertising material in respect of chemical substances 
for use in the automotive industry and lubricants, 
eyewear, protective clothing for motorcyclists, 
protective helmets, computers, computer software, 
electric apparatus and instruments, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and 
images and accessories thereof, vehicles, parts and 
fittings thereof, watches and jewelry, stationery and 
writing instruments, printed matters, leatherware, 
household and kitchen utensils, clothing and 
accessories thereof, footwear, headwear, games and 
playthings; wholesale and retail store and distribution of 
machines and machine tools, motors and engines 
[except for land vehicles], machine coupling and 
transmission components [except for land vehicles]. 

  Klasse 37   Repair, installation and maintenance services of two, 
three, four wheeled vehicles, bodies for vehicles, 
brakes for vehicles, caps for land vehicle gas tanks, 
luggage nets for vehicles, seat covers for vehicles, 
shock absorbing springs for vehicles, suspension shock 
absorbers for vehicles, vehicle chassis, vehicle seats, 
pneumatic tires, casings for pneumatic tires, non-skid 
devices for vehicle tires, adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes, tire pumps for bicycles and 
motorcycles, repair outfits for inner tubes, namely, tire 
repair patches, rims for vehicle wheels, valves for 
vehicle tires, air bags in the nature of safety devices for 
automobiles, electric cigarette lighters for land vehicles, 
anti-theft devices for vehicles, antitheft alarms for 
vehicles, horns for vehicles, safety seats for children for 
vehicles, bells for cycles, stands for bicycles and 
motorcycles as parts of bicycles and motorcycles, 
mudguards, direction signals for vehicles, frames for 
bicycles and motorcycles, luggage carriers for vehicles, 
pedals for bicycles and motorcycles, rearview mirrors, 
saddle covers for bicycles and motorcycles, 
saddlebags adapted for bicycles and motorcycles, 
saddles for bicycles and motorcycles, engines for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, motorcycle 
bags namely tank bags, sissy bar bags, tail bags, side 
hardbags, topcases, machines and machine tools, 
motors and engines [except for land vehicles], machine 
coupling and transmission components [except for land 
vehicles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1346185 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706691 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.08, EM, 016328114 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COMERCIAL TISSUAN, S.L., C/ Rio, 90, ES-12540 

VILLARREAL (CASTELLÓN), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; printing products (printed matter); 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives (glues) for stationery or household use; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional material or 
teaching material (excluding apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); 
printing type; printing blocks; books; tissues of paper; 
table napkins of paper; tablecloths of paper, toilet paper 
for the bathroom; kitchen paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346308 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201706706 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.24, DE, 30 2016 033 

415 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, DE-10179 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Steam traps, apparatus for drawing up beer under 

pressure, beer pumps, brewing machines, bread 
cutting machines, ironing machines, steam cleaning 
machines, machines and apparatus for wax-polishing, 
electric, can openers, electric, electric fruit presses for 
household use, electric food processors, knives, 
electric, electric blenders for household purposes, 
kitchen grinders, electric, machines and apparatus for 
polishing [electric], machines and apparatus for 
cleaning, electric, for household purposes, electric egg 
beaters, electric shears, whisks, electric, for household 
purposes, shoe polishers, electric, electric food 
processors, crushers for kitchen use, electric, beverage 
preparation machines, electromechanical, food 
preparation machines, electromechanical, filtering 
machines, meat choppers [machines], grating 
machines for vegetables, apparatus for aerating 
beverages, apparatus for aerating water, dishwashers, 
high pressure washers, compressors for refrigerators, 
machines for making pasta, sausage machines, mixers 
[machines], mills [machines], sewing machines, coffee 
grinders, other than hand-operated, mills for household 
purposes, other than hand-operated, pepper mills other 

than hand-operated, agitators, peeling machines, 
sharpening machines, dust exhausting installations for 
cleaning purposes, vacuum cleaners, vacuum cleaner 
bags, carburetters, washing apparatus, wine presses, 
filling machines, crushing machines. 

  Klasse 8   Flat irons, table cutlery [knives, forks and spoons], 
mandolins for slicing vegetables, can openers, non-
electric, egg slicers, non-electric, cheese slicers, non-
electric, pizza cutters, non-electric, blade sharpening 
instruments, cutters. 

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments, photographic 
apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for controlling electricity, apparatus and instruments for 
accumulating electricity, apparatus and instruments for 
accumulating and storing electricity, apparatus and 
instruments for accumulating electricity, apparatus and 
instruments for switching electricity, nautical apparatus 
and instruments, life-saving apparatus and instruments, 
checking (supervision) apparatus and instruments, 
signalling apparatus, surveying apparatus and 
instruments, optical apparatus and instruments, 
weighing apparatus and instruments, measuring 
apparatus, teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting electricity, 
fire extinguishers, fire extinguishing apparatus, fire 
extinguishing apparatus for automobiles; recording 
apparatus, magnetic data media, sound recording 
discs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculators, data processing apparatus, 
computers. 

  Klasse 11   Exhaust hoods for kitchens, igniters, apparatus for 
dehydrating food waste, barbecues, bed warmers, 
burners, bread baking machines, bread toasters, fabric 
steamers, disinfectant apparatus, fruit roasters, 
roasting jacks, ice machines and apparatus, ice boxes, 
electrically heated carpets, heaters, electric, for feeding 
bottles, electric autoclaves, food steamers, electric, 
deep fryers, electric, heating apparatus, electric, 
electric appliances for making yogurt, electric 
coffeepots, electric coffee percolators, cooking utensils, 
electric, electric fans for personal use, footwarmers, 
electric or non-electric, electric heaters, electric 
pressure cooking saucepans, tortilla presses, electric, 
waffle irons, electric, laundry dryers, electric, kettles, 
electric, gas burners, deep freezing apparatus, 
freezers, beverage cooling apparatus, grills [cooking 
appliances], rotisseries, roasting spits, hot air 
apparatus, water heaters and boilers, blankets, electric, 
not for medical purposes, heating boilers, heating 
elements, hot air ovens, heating plates, radiators 
[heating], hearths, ionization apparatus for the 
treatment of air or water, coffee roasters, air 
conditioning installations, air conditioners for vehicles, 
air conditioning apparatus, cooking apparatus and 
installations, kilns, kitchen ranges, cooking rings, 
cookers, cooling installations for liquids, cooling 
installations for tobacco, cooling installations and 
machines, cooling appliances and installations, 
refrigerating apparatus and machines, refrigerating 
containers, refrigerating cabinets, refrigerated 
showcases, lava rocks for use in barbecue grills, air 
reheaters, air filters, filters for air conditioning, air 
filtering installations, air cooling apparatus, air purifying 
apparatus and machines, air sterilisers, air dryers, 
microwave ovens [cooking apparatus], multicookers, 
stoves [heating apparatus], oil-scrubbing apparatus, 
pasteurisers, fumigation apparatus, not for medical 
purposes, roasters, sterilizers, tobacco roasters, plate 
warmers, refrigerating appliances and installations, 
electric toasters, desiccating apparatus, drying 
apparatus and installations, drying installations, 
ventilating fans, fans [air-conditioning], hot plates, 
heated display cabinets, hot water boilers, water 
filtering apparatus, water cooling installations, water 
purifying apparatus and machines, water intake 
apparatus. 

  Klasse 21   Dustbins, baking mats, mugs, containers for 
household or kitchen use, beer mugs, candy boxes, 
frying pans, cooking skewers of metal, bread boards, 
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bread bins, ironing boards, butter dishes, butter-dish 
covers, closures for pot lids, egg cups, glass jars 
[carboys], disposable table plates, coolers [ice pails], 
bottle openers, electric and non-electric, corkscrews, 
electric and non-electric, cruets, strainers for household 
use, containers for household or kitchen use, vegetable 
dishes, spice sets, basting spoons [cooking utensils], 
boxes of glass, glasses [receptacles], oven mitts, grills 
[cooking utensils], grill supports, noodle machines, 
hand-operated, cleaning instruments, hand-operated, 
coffee grinders, hand-operated, mills for domestic 
purposes, hand-operated, pepper mills, hand-operated, 
utensils for household purposes, heat-insulated 
containers, insulating flasks, heat-insulated containers 
for beverages, thermally insulated containers for food, 
coffee services [tableware], decanters, cheese-dish 
covers, cookie jars, ceramics for household purposes, 
garlic presses [kitchen utensils], cookery molds 
[moulds], cooking pot sets, cooking pots, cooking 
utensils, non-electric, baskets for domestic use, cake 
molds [moulds], kitchen containers, kitchen utensils, 
basting brushes, refrigerating bottles, cocktail shakers, 
heaters for feeding bottles, non-electric, food steamers, 
non-electric, hot pots, not electrically heated, deep 
fryers, non-electric, fruit presses, non- electric, for 
household purposes, coffee filters, non-electric, 
coffeepots, non-electric, coffee percolators, non-
electric, blenders, non-electric, for household purposes, 
kitchen grinders, non-electric, beaters, non-electric, 
whisks, non-electric, for household purposes, non-
electric autoclaves, wax-polishing appliances, non-
electric, for shoes, -tortilla presses, non-electric [kitchen 
utensils], waffle irons, non-electric, kettles, non-electric, 
crushers for kitchen use, non-electric, fruit cups, oven 
mitts, waste paper baskets, fitted picnic baskets, 
including dishes, porcelain ware, lunch boxes, kitchen 
graters, mixing spoons [kitchen utensils], cocktail 
stirrers, salad bowls, salt cellars, spatulas [kitchen 
utensils], cutting boards for the kitchen, dishes, lazy 
susans, vessels of metal for making ices and iced 
drinks, confectioners' decorating bags [pastry bags], 
earthenware, trays for domestic purposes, tableware, 
other than knives, forks and spoons, cups, tea infusers, 
teapots, tea services [tableware], tea strainers, pastry 
cutters, rolling pins, domestic, plates, toilet cases, pot 
lids, pots, pottery, pie servers, funnels, drinking 
vessels, drinking glasses, tankards, saucers, laundry 
drying racks, washtubs, pipettes [wine-tasters]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346310 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201706707 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 xianlejiao 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 xianlejiao 
(730) Innehaver: 

 Yanmaoli, No.234-2. Fuqian road, Lanjiang street, CN-
LANXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Alloys of precious metal; jewelry cases; silver jewelry; 

small ornaments [jewellery]; jewelry [jewellery]; 
necklaces [jewellery]; earrings; rings [jewellery]; key 
rings [small ornaments or short chain ornaments]; wrist 
watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346353 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201706713 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Preservatives against deterioration of wood. 
  Klasse 3   Cleaning preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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(111) Int.reg.nr: 1356165 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201709495 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.23, FR, 4324663 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The representation of the mark X consists of different 

shades of gold forming a color gradient. 
(730) Innehaver: 

 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), 
147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods; spectacles (optics); spectacle frames; 

ophthalmic lenses; spectacle lenses, including organic 
(plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, 
filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, 
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished 
lenses; blanks for spectacle lenses; semi-finished 
blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for 
spectacle lenses; cases for ophthalmic lenses; 
spectacle cases. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals; information and advice 
in the field of ophthalmic optics; information and advice 
relating to eye protection, to vision correction and visual 
comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.09.25 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 293895 
(151) Reg.dato.: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.15 

(210) Søknadsnr.: 201710768 
(220) Inndato: 2017.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kari Skajå Olimstad, Hurvenes 46, 4820 FROLAND, 
Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1241734 
(210) Søknadsnr.: 201504085 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.06.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Skyr. 
 
(730) Innehaver: 

 KU - International ehf., Karsnesbraut 96a, IS-200 
KOPAVOGUR, Island 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 

0306 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, 

Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.09.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1292812 
(210) Søknadsnr.: 201603703 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.06.12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 18   Cattle skins; travelling trunks; fur; walking sticks; 

leather thongs; gut for making sausages. 
 
(730) Innehaver: 

 Guangdong Pingguo Shiye Youxian Gongsi, 
Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi, CN-
511330 GUANGZHOU, GUANGDONG, Kina 

 Innsiger: 
 Apple Inc, 1 Infinite Loop, US-CA95014 

CUPERTINO, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292779 
(210) Søknadsnr.: 201701384 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.06.19 

(540) Gjengivelse av merket 

loop24 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

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

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

 
(730) Innehaver: 

 LOOP24 AS, Ullern allé 28, 0381 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 The Loop54 Group AB, Barnhusgatan 20, SE-11123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.09.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1292940 
(210) Søknadsnr.: 201603719 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.06.12 

(540) Gjengivelse av merket 

VEGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 4   Fuels; lighting fuels; lighting gels for hotplates, namely 
fuel pastes for heating hotplates; candles; fuels for 
hotplates; liquid fuels; fuels for cooking; fuels for use in 
barbecues; wicks; illuminating oils; lamp wicks; 
tealights; table candles; perfumed candles; candle sets; 
firelighters; greases for leather; greases for shoes; 
methylated spirit. 

  Klasse 26   Artificial fruits, flowers and vegetables. 
  Klasse 28   Sporting articles and equipment; festive decorations 

for christmas trees and artificial Christmas trees; toys; 
games; playthings; parts of and accessories for all the 
aforementioned goods included in this class. 

  Klasse 29   Prepared meals made of meat, fish, vegetables, fruits; 
soups and bouillon; snacks made of meat, fish, 
vegetables and/or fruits and desserts consisting of 
dairy products and/or processed fruits; fish; seafood 
and molluscs; meat; poultry; game; dairy products and 
dairy substitutes; processed fruits, fungi and vegetables 
[including nuts and pulses]; birds eggs and egg 
products; meats; jams; compotes; milk; oils; jellies. 

  Klasse 30   Ice; ice cream; frozen yogurt; sorbets; prepared meals 
and snack foods consisting of pasta; edible salt; 
seasonings; spices; flavourings for beverages other 
than essential oils; yeasts; natural sweeteners; sweet 
coatings and fillings as well as bee products for 
consumption; rice; tapioca and sago; flours; bread; 
honey; mustard; vinegar; sauces (condiments); pasta; 
sweetmeats [candy]; prepared meals consisting of 
pasta 

  Klasse 31   Natural plants; sowing seeds; plants [dried] for 
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decoration; agricultural and aquacultural crops, 
horticulture and forestry products. 

  Klasse 32   Beer. 
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); preparations for 

making alcoholic beverages. 
  Klasse 35   Retail sale, wholesale services and product ordering 

through mail for restaurants, catering and hotel 
establishments of products, namely detergents and 
bleaching agents, cleaning, polishing and scouring 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, aluminium foils, 
serving containers and trays made of aluminium for 
household, kitchen and hotel use, vaults, safes, 
vacuum cleaners, cutlery, forks, spoons, razors, 
heating devices, steam generating devices, cooking 
devices, cooling devices, drying and ventilating 
devices, ovens, roasting devices, refrigerators, coffee 
makers, water heaters, air humidifiers, air conditioning 
installations, ventilating fans, hair dryers, shoe cleaning 
machines, shower rods, paper, cardboards, printed 
matter, books, pamphlets, hotel forms, menu and drink 
cards, table cloths, paper towels, paper napkins, paper 
decorations [flowers, garlands, confetti], photographs, 
poster, stationery, adhesives for paper and stationery 
products or for use in households, plastic materials for 
packaging, table foils, cases for menus made of leather 
and artificial leather, leather and artificial leather as well 
as goods made thereof, purses, wallets, key cases, 
furniture, furniture for kitchens, mirrors, frames, coat 
stands and luggage stands, racks, display boards, coat 
hangers made of wood, plastic and metal wire, goods 
made from wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum or of plastics, chair pads, beds, 
mattresses, bed pads, bed blankets, shower curtains, 
pillows, utensils and containers for use in households, 
kitchens and hotels, electric kitchen machines, non-
electric cooking utensils, cooking pots, glassware, 
porcelain and earthenware for use in households, 
kitchens and hotels, tableware, kitchen utensils and 
cooking pot sets, pitchers, glasses, beer mugs, frying 
pans, bread baskets, butter dishes, egg cups, salt 
shakers, pepper pots, toothbrush cups, soap boxes, 
corkscrews, shakers, vases, candlesticks, boxes 
adapted for cutlery, food storage boxes, wooden 
boards for use in households, kitchens and hotels, 
buckets, brooms, brushes and cleaning articles, combs 
and sponges, works of art made of glass, porcelain and 
stone, paper cups, paper plates, nets, tents, awnings, 
bedsprings, woven fabrics, fabrics, bed and table 
clothes and table covers, table shams, curtains, 
window shutters, curtains, blankets, duvets, bed 
covers, towels, tea towels, bathrobes, clothing, shoes, 
headgear, working clothes, work shoes, work 
headgear, carpets, rugs, mats, bath mats, ashtrays, 
smoker's accessories, sporting articles and equipment, 
festive decorations, artificial Christmas trees, toys, 
games, playthings, information technology and 
audiovisual equipment, artificial flowers, artificial fruits, 
artificial vegetables, ready-made meals, soups, 
bouillon, snacks, desserts, fish, seafood, shellfish, 
meat, poultry, game, dairy products, dairy substitutes, 
processed fruits and vegetables [including nuts, 
pulses], processed mushrooms, birds eggs, egg 
products, meats, jams, compotes, milk, edible oils, 
jellies, pastry and confectionery, sweets, edible ices, 
ice creams, frozen yoghurts, sorbets, prepared meals, 
cooking salt, spices, seasonings, flavorings for 
beverages, processed grains, starches, baking 
preparations, yeasts, natural sweeteners, rice, tapioca, 
sago, flour and preparations made from cereals, bread, 
honey, mustards, vinegar, sauces [condiments], pasta, 
candy, live plants, plant seeds, plants [dried] for 
decoration purposes, agricultural, horticultural and 
forestry products, aquaculture products, beers and 
brewery products, alcoholic beverages [except beers], 
alcoholic preparations for making beverages. 

  Klasse 43   Accommodation for guests; temporary 
accommodation for guests; catering for guests; 

information relating to hotels; hotel services; catering; 
hotel reservations; rental of furniture, linens and table 
settings; accommodation bureau services [hotels, 
boarding houses]; rental of meeting rooms. 

 
(730) Innehaver: 

 E. M. Group Holding AG, Hettlinger Strasse 9, DE-
86637 WERTINGEN, Tyskland 

 Innsiger: 
 Sequel Naturals Ltd, 101-3001 Wayburne Drive, CA-

V5G4W3 BURNABY -BRITISH COLUMBIA, Canada 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1044608 
(210) Søknadsnr.: 201701984 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.07.03 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 6   Building boards of metal; aluminum-plastic boards, 

mainly aluminum. 
 
(730) Innehaver: 

 JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD, 128 
Furong Lu, Jiangyin, CN-214400 JIANGSU, Kina 

 Innsiger: 
 3A Composites GmbH, Kiefernweg 10, DE-49090 

OSNABRÜCK, Tyskland 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.09.14 
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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.: 1153082 
(210) Søknadsnr.: 201303920 
(151) Reg.dato: 2013.02.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.02.22 

(220) Inndato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACSVia 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, MC 

090, US-NJ07417 FRANKLIN LAKES, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Laboratory instrument, namely, flow cytometer; 
computer software for counting, sorting and detecting 
cells. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1169226 
(210) Søknadsnr.: 201309335 
(151) Reg.dato: 2013.06.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.06.24 

(220) Inndato: 2013.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAILD 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 USUL Corp, P.O. Box 119, US-WA98104 

VANCOUVER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bicycle parts, namely, transmission, brakes, seat post, 
shock absorbers, seat clamps, wheels, tires, quick-
release skewers, and front and rear derailleurs; 
suspension systems for bicycles; suspension systems 
for motorcycles. 

  Klasse 25   Clothing, namely hats, socks, jerseys, shirts, shorts, 
coats, jackets, gloves and shoes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1192827 
(210) Søknadsnr.: 201401981 
(151) Reg.dato: 2013.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.12.21 

(220) Inndato: 2014.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALMAX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Flextronics AP LLC, 6201 America Center Drive, US-

CA95134 SAN JOSE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Electronic and electrical components, namely, 
electrical connectors. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1199595 
(210) Søknadsnr.: 201404586 
(151) Reg.dato: 2014.02.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.02.18 

(220) Inndato: 2014.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHIVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Shiver Entertainment, Inc., 5701 Sunset Drive, Suite 

250, US-FL33143 SOUTH MIAMI, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Production of video and computer game software. 
  Klasse 42   Design and development of computer game software, 

video game software and virtual reality software; 
software development services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1204280 
(210) Søknadsnr.: 201406211 
(151) Reg.dato: 2013.10.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.10.10 

(220) Inndato: 2014.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHOBANI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Chobani, LLC, 147 State Highway 320, US-NY13815 

NORWICH, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Dairy products, namely, greek yogurt, and yogurt; 
processed nuts, namely, pistachios and hazelnuts; 
olive oil. 

  Klasse 30   Honey. 
  Klasse 32   Bottled water. 
  Klasse 35   Promotional sponsorship of sporting events, festivals, 

conventions, and community events. 
  Klasse 36   Charitable services, namely, granting funds to 

community organizations, healthcare facilities and 
organizations, nonprofits, schools, children's advocacy 
organizations, and environmental organizations; 
financial sponsorship of sporting events, festivals, 
conventions, and community events. 

  Klasse 41   On-line journals, namely, blogs featuring information, 
opinions, commentary, and media in the field of 
cooking, recipes, health, nutrition, and wellness; 
publication of online newsletters in the field of cooking, 
recipes, health, nutrition, and wellness via e-mail. 

  Klasse 43   Providing information in the field of cooking and 
recipes via a website; providing on-line information 
allowing users to submit personal recipes; restaurant 
services; café services. 

  Klasse 44   Providing information in the field of health, wellness 
and nutrition via a website. 
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(111) Reg.nr.: 1253834 
(210) Søknadsnr.: 201514936 
(151) Reg.dato: 2015.04.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.04.20 

(220) Inndato: 2015.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUARDHAT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Ockham Razor Ventures, LLC, 1738 Fairview St., US-

MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Communication systems comprised of various 
wireless technologies in the nature of standard wireless 
local area network hardware and operating software, 
cellular apparatus for transmission of communication, 
wireless mesh network hardware, systems comprised 
of apparatus for transmission of communication for 
short range wireless communications between 
electronic devices and RFID based radio 
communication and data transmission devices for 
transmitting data, audio visual media including two-way 
real-time audio communication, video and images 
taken by a camera, and wireless broadband radio for 
audio communication, deployed to a defined population 
to communicate between a control center and the 
defined population in remote locations. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1272437 
(210) Søknadsnr.: 201513829 
(151) Reg.dato: 2015.08.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.08.21 

(220) Inndato: 2015.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMOFOX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Phoenix Contact GmbH & Co KG, Flachsmarktstraße 

8, DE-32825 BLOMBERG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Toner cartridges [filled] for electronically operated 
printing apparatus; inks contained in cartridges; printing 
compositions [ink]; materials for use as constituents of 
printing inks; ink jet cartridges [filled]; cartridges filled 
with toner. 

  Klasse 9   Peripherals adapted for use with computers; wireless 
computer peripherals; printers; mobile printers; ink jet 
printers; thermal printers; laser beam printers. 

  Klasse 16   Printed matter; typewriter ribbons; signboards of 
paper or cardboard; stickers [stationery]; labels of 
paper; printed matter, in particular marking materials, 
namely labels, not of textile, labels of paper and 
cardboard, identification labels for marking of electric 
cables, terminals, conductors, equipment and 
installations. 

  Klasse 17   Shrink tubing. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1275630 
(210) Søknadsnr.: 201514878 
(151) Reg.dato: 2015.08.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.08.12 

(220) Inndato: 2015.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHERRY CHREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Kim Sunna, 821 S. Gladys Avenue, US-CA90021 LOS 

ANGELES, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Adhesives for affixing false eyelashes; artificial 
eyelashes; body and beauty care cosmetics; cloths or 
tissues impregnated with a skin cleanser; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations; cosmetic preparations 
for bath and shower; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic soaps; cosmetics; cosmetics, namely, 
compacts; eye pencils; eye shadows; eyeliners; false 
nails; lip gloss; lip liner; lipsticks; make-up; mascaras; 
mask pack for cosmetic purposes; nail art stickers; nail 
care preparations; nail grooming products, namely, tips, 
glue, lacquer and glitter; nail polish; skin bronzer; solid 
powder for compacts; sponges impregnated with 
cleaning preparations. 

  Klasse 21   Cosmetic brushes; eyebrow brushes; facial cleansing 
sponges; lip brushes; make-up brushes; scrub 
sponges; toiletry sponges. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1276441 
(210) Søknadsnr.: 201515173 
(151) Reg.dato: 2015.10.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.12 

(220) Inndato: 2015.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

FALLOUT SHELTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, Suite 

120, US-MD20850 ROCKVILLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Video games for mobile devices, electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software; 
downloadable computer game software offered via the 
internet and wireless devices. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet. 
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(111) Reg.nr.: 1277448 
(210) Søknadsnr.: 201515519 
(151) Reg.dato: 2015.07.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.08 

(220) Inndato: 2015.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 360FLY, INC., Suite 200, 1000 Town Center Way, US-

PA15317 CANONSBURG, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Panoramic imaging equipment, namely, panoramic 
cameras, video cameras and camcorders, hardware 
devices for mounting panoramic cameras, namely, 
mounting brackets and mounting adapters; computer 
and mobile device software for converting panoramic 
image data into viewable image data, for storing image 
data, and for manipulating and displaying viewable 
images; computer and mobile device software for 
storing, retrieving, manipulating and transmitting 
panoramic video and audio data. 

  Klasse 42   Hosting of web sites featuring panoramic imaging 
content for others; hosting a website that gives users 
the ability to upload, share, manipulate and display 
panoramic images. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1284180 
(210) Søknadsnr.: 201600749 
(151) Reg.dato: 2015.11.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.02 

(220) Inndato: 2016.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

1 Kings Drive, US-NY10987-5500 TUXEDO PARK, 
USA 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Digital media in the field of religious education, 

namely, pre-recorded video discs, digital versatile 
disks, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition discs, all featuring religious 
information relating to the tenets of the jehovah's 
witnesses denomination; downloadable software in the 
nature of a mobile application for accessing, viewing 
and downloading audio and video recordings, music, 
digital print publications, online publications, 
documents, forms, audio and digital content, and web 
pages, all featuring religious information relating to the 
tenets of the jehovah's witnesses denomination. 

  Klasse 16   Printed materials in the field of religious education, 
namely, books, magazines, brochures, booklets, tracts, 
calendars, informational cards, and paper signs, all 
featuring religious information relating to the tenets of 
the jehovah's witnesses denomination. 

  Klasse 41   Providing online non-downloadable audio and video 
recordings, music, digital print publications and online 
publications in the nature of books, magazines, 
brochures, booklets, tracts, calendars, and 
informational cards, documents, forms, audio and 
digital content in the nature of music and spoken word, 
all provided via web pages and all on the subject of the 
Jehovah's Witness denomination. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1298774 
(210) Søknadsnr.: 201606333 
(151) Reg.dato: 2016.02.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.28 

(220) Inndato: 2016.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

Trivor 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 XEROX CORPORATION, 45 Glover Avenue, US-

CT06856 NORWALK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Industrial printing machines and inking apparatus for 
printing systems, industrial inkjet printing machines; 
structural components for the aforesaid products; 
industrial printers, digital printers, and industrial inkjet 
printers all being printing machines for commercial or 
industrial use. 
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  Klasse 9   Industrial document printers; digital document printers; 
industrial inkjet document printers; printer hubs for 
industrial inkjet printers; all these products being 
designed for use with computers and computer-related 
industrial equipment; print heads for document printers; 
structural components of all the aforesaid products. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1305348 
(210) Søknadsnr.: 201609041 
(151) Reg.dato: 2016.04.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.11 

(220) Inndato: 2016.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHUFFLE CATS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 King.Com Limited, Aragon House Business Centre, 

Dragonara Road, MT-STJ3140 ST. JULIANS, Malta 
(511) Ny 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, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; electronically recorded data 
(downloadable); information technology and 
audiovisual equipment; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; optical devices, enhancers and 
correctors; safety, security, protection and signalling 
devices; diving equipment; navigation, global 
positioning system tracking and location devices; 
downloadable electronic maps; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and controllers; 
educational apparatus and simulators; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game software; 
interactive multimedia computer game programs; 
games software for use on mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; applications software 
featuring computer games; cases and covers for mobile 
phones, tablets, laptop computers and netbooks, 
portable media players, cameras and other 
photographic equipment; laptop bags; lanyards (straps) 
for mobile phones; eyewear; eye glasses; summer 
glasses; sunglasses; mobile phone covers; radios 
incorporating alarm clocks; excluding applications or 
game applications which interact with or allow 
interaction with electronic cards (other than electronic 
ordinary playing cards), printed cards or printed 
puzzles. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing and reporting 
services; translation and interpretation; electronic 
games services, including provision of computer games 
on line, on social networks, or by means of a global 
computer network; providing electronic games for use 
on mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 

single and multi-player electronic games via the 
internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer game 
software, electronic games and video game software; 
excluding applications or game applications which 
interact with or allow interaction with electronic cards 
(other than electronic ordinary playing cards), printed 
cards or printed puzzles. 

 
  

 
 

(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   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. 
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(111) Reg.nr.: 1320487 
(210) Søknadsnr.: 201613951 
(151) Reg.dato: 2015.12.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.17 

(220) Inndato: 2016.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, IT-41100 MODENA, 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass cords; contact lenses; 
magnifying glasses [optics]; cases adapted for contact 
lenses; 3D spectacles; binocular cases; recorded 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic game software for hand-held 
electronic devices; electronic game software for cellular 
phones; computer game software; recorded programs 
for electronic games; games cartridges for use with 
electronic game apparatus; computer game cartridges; 
video game cartridges; disks for electronic games; 
video game discs; computer game cassettes; video 
game cassettes; joystick chargers; memory cards for 
video game machines; mouse for video game 
machines; simulators for the steering and control of 
vehicles; sports training simulators; steering wheels for 
computers; earphones used for connecting to hand-
held games; bags and cases adapted or shaped to 
contain computers; bags adapted for laptops; sleeves 
for laptops; protective covers and cases for tablet 
computers; mouse pads; mobile phones; mobile phone 
covers; mobile phone holders; bags and cases adapted 
or shaped to contain mobile phones; cell phone straps; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; mouse 
[computer peripheral]; wrist rests for use with 
computers; protective helmets; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; face-shields for 
protection against accidents, irradiation and fire; gloves 
for protection against accidents; balaclavas for 
protection against accidents, irradiation and fire; shoes 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
boots for protection against accidents, irradiation and 
fire; protection devices for personal use against 
accidents; garments for protection against accidents, 
irradiation and fire; garments for protection against fire; 
CD-ROMs featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; DVDs featuring car races 
and the history of automobile manufacturers; CD-
ROMs featuring high-performance cars and 
automobiles; DVDs featuring high-performance cars 
and automobiles; downloadable image files; 
downloadable video files; electronic publications, 
downloadable; speed checking apparatus for vehicles; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; voltage 
regulators for vehicles; hands free kits for cellular 
phones; electric locks for vehicles; electronic keys for 
automobiles; control units of central locking systems for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; electronic accumulators for vehicles; 
accumulators, electric, for vehicles; kilometer recorders 
for vehicles; vehicle radios; car televisions; remote 
control apparatus; starter cables for motors; 
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning 
triangles; air bag deactivation switches for automobiles; 
magnets; decorative magnets; lanyards especially 
adapted for holding cellular phones, MP3 players, 

cameras, video cameras, eyeglasses, sunglasses, 
magnetic encoded cards; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; cases 
adapted for CD players; cases adapted for DVD 
players; cases adapted for MP3 players; digital photo 
frames; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
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. 

  Klasse 12   Automobiles; racing cars; sports cars; structural parts 
for automobiles, racing cars, sports cars, land and air 
vehicles; spare parts and accessories for automobiles, 
racing cars, sports cars, land and air vehicles; motors, 
electric, for land vehicles; engines for land vehicles; 
vehicle seats; seat covers for vehicles; vehicle covers 
[shaped]; covers for vehicle steering wheels; covers for 
baggage compartments [parts of automobiles]; 
upholstery for vehicles; sun-blinds adapted for 
automobiles; head-rests for vehicle seats; arm rests for 
vehicle seats; ski carriers for cars; cigar lighters for 
automobiles; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; repair outfits for inner tubes; luggage 
carriers for vehicles; direction signals for vehicles; 
automobile seat cushions; pneumatic tires [tyres]; 
casings for pneumatic tires [tyres]; trailers [vehicles]; 
bicycles, parts and accessories therefor included in this 
class; cycles, parts and accessories therefor included 
in this class; tricycles, parts and accessories therefor 
included in this class; kick sledges; safety belts for 
vehicle seats; security harness for vehicle seats; air 
bags [safety devices for automobiles]; non-skid devices 
for vehicle tires; safety seats for children, for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; prams [baby carriages]; 
covers for baby carriages; pushchair hoods; 
parachutes; two-wheeled trolleys; ski lifts; golf carts 
[vehicles]; vehicles; apparatus for locomotion by land or 
air; none of the aforesaid goods for use on or in water; 
all the aforesaid not being and excluding all terrain 
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters 
and structural parts therefor. 

  Klasse 16   Bibs of paper; boxes of cardboard or paper; 
containers made of paper; cardboard containers; 
coasters of paper; paper towels; table linen of paper; 
shelf paper; table napkins of paper; tablemats of paper; 
covers of paper for flower pots; table decorations of 
paper; food decorations of cardboard; place mats of 
paper; table cloths of paper; handkerchiefs of paper; 
kitchen rolls [paper]; place cards; packing cardboard 
containers; industrial packing cardboard containers; 
cream containers of paper; printed paper signs; 
brochures; posters; calendars; catalogues; magazines 
[periodicals]; yearbooks; books; booklets; periodicals; 
manuals; directories [printed matter]; newsletters; 
printed guides; graphic representations; graphic 
reproductions; souvenir cards; visiting cards; postcards; 
paper badges; holders of paper or cardboard for 
badges; passport holders; autographed photographs; 
photographic albums; photograph stands; photo 
holders made of paper; covers for photographic 
albums; albums; stickers [stationery]; albums for 
stickers; colouring cards for children; painting sets for 
children; bookmarkers; pens; felt-tip pens; pencils; 
pastels [crayons]; pencil and pen ornaments; pen 
cases; pencil cases; stands for pens; stands for 
pencils; covers [stationery]; paper ribbons; gift boxes; 
document files [stationery]; desk pads; desktop 
organizers; exercise books; notebooks; note pads; 
writing paper; drawing paper; sealing wax; paper 
sheets for note taking; agendas; desk diaries; covers 
for agendas; cases of leather for agendas; covers for 
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address booklets; covers for albums; covers for books; 
folders [stationery]; labels, not of textile; adhesive 
labels; paperweights; pencil sharpeners, electric or 
non-electric; paper cutters [office requisites]; 
correspondence holders; glues for stationery or 
household purposes; paintings [pictures], framed or 
unframed; pictures; portraits; passenger tickets; 
figurines [statuettes] of papier mâché; plastic shopping 
bags; paper shopping bags; bags [envelopes, pouches] 
of paper or plastics, for packaging; placards of paper or 
cardboard; paper banners; paper standards [flags]; 
pennants made of paper; flags of paper; pennons made 
of paper; passes made of paper; cigar bands; tickets; 
paper ticket holders; non-magnetically encoded passes 
or identification cards made of paper for access to a 
restricted area; transfers [decalcomanias]; 
commemorative stamps; stamps for collectors; 
lanyards for carrying paper cards and paper passes; 
disposable sheets of paper or cellulose; paper, 
cardboard; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites [except furniture]; 
instructional and teaching material [except apparatus]; 
plastic materials for packaging [not included in other 
classes]; printers' type; printing blocks. 

  Klasse 18   Boxes of leather or leatherboard; cases, of leather or 
leatherboard; key cases; leather key cases; leather 
address hang-tags; document cases; backpacks; 
knapsacks; haversacks; bags for sports; beach bags; 
attaché cases; card cases [notecases]; leather credit 
card cases; travelling sets [leatherware]; bags; 
handbags; shoulder bags; travelling bags [leatherware]; 
cosmetic bags sold empty; clutch bags; holdalls; 
packaging containers of leather; pocket wallets; purses; 
school bags; school satchels; school backpacks; 
shopping bags of leather, textile or net; shopping bags; 
sling bags for carrying infants; slings for carrying 
infants; suitcase handles; suitcases; tote bags; 
travelling trunks; luggage; vanity cases, not fitted; duffel 
bags; travelling bags; trolley duffles; trolley-type 
suitcases; waist bags; Boston bags; kids' school lunch 
bags; briefcases; garment bags for travel; garment 
carriers; cases for carrying suits and dresses; clothing 
for pets; collars for pets; bags for carrying animals; 
leather leashes; shoulder belts [straps] of leather; girths 
of leather; boxes of leather; chin straps of leather; 
straps for luggage; leather laces; leather straps; leather 
thread; shoulder straps; studs of leather; girths of 
imitation leather; trimmings of leather for furniture; 
furniture coverings of leather; bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging; leather and imitation 
leather, pelts and hides; animal skins and hides; 
moleskin [imitation of leather]; fur; skins of chamois, 
other than for cleaning purposes; mountaineering 
sticks; golf umbrellas; umbrella covers; gut for making 
sausages and imitations thereof; leather and imitation 
leather; animal apparel; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

  Klasse 25   Jackets [clothing]; wind-resistant jackets; overcoats; 
coats; dust coats; raincoats; cardigans; turtleneck 
pullovers; shirts; tee-shirts; polo shirts; sport shirts; 
blouses; sweatshirts; sweaters; jerseys [clothing]; 
sports jerseys; trousers; shorts; Bermuda shorts; jeans; 
skirts; overalls; jump suits; training suits; vested suits; 
automobile racing suits not in the nature of protective 
clothing; suits; dresses; singlets; braces [suspenders]; 
wristbands [clothing]; aprons [clothing]; combinations 
[clothing]; clothing for gymnastics; leggings [leg 
warmers]; leggings [trousers]; shawls; sashes for wear; 
money belts [clothing]; pockets for clothing; collars 
[clothing]; girdles; ready-made clothing; rainwear; 
waterproof clothing; golf clothing, other than gloves; 
motorists' clothing; body warmers; knee warmers 
[clothing]; knitwear [clothing]; sweat bands; gaiters; 
gaiter straps; pocket squares; beach clothes; bathing 
suits; bathing caps; swim shorts; bathing trunks; bikinis; 

bath robes; underwear; slips [undergarments]; 
pyjamas; dressing gowns; nightgowns; clothing for 
children; babies' clothing; babies' overalls; baby bibs, 
not of paper; children's and infants' cloth bibs; bibs, not 
of paper; romper suits for children; romper suits for 
babies; rompers; layettes [clothing]; baby sleeping bags 
[bag-like clothing worn by infants for sleeping in]; 
socks; stockings; tights; hosiery; shoes; sports shoes; 
gymnastic shoes; sneakers; slippers; mules; sandals; 
boots; footwear for sports; flip-flops; clogs; bath 
sandals; bath slippers; soles for footwear; footwear 
uppers; fittings of metal for footwear; inner soles; tips 
for footwear; heelpieces for footwear; heels; non-
slipping devices for footwear; welts for footwear; shoe 
straps; shoe inserts for non-orthopedic purposes; toe 
caps [parts of footwear]; tongues or pullstraps for shoes 
and boots; overshoes; footmuffs, not electrically 
heated; galoshes; neckwear; scarves; bandanas 
[neckerchiefs]; foulards [clothing]; neckties; gloves 
[clothing]; driving gloves; belts [clothing]; muffs 
[clothing]; mittens; fur stoles; caps [headwear]; hats; 
cap peaks; visors [headwear]; berets; headbands 
[clothing]; hoods [clothing]; shower caps; sleep masks; 
balaclavas; helmet liners [headwear]; sun visors 
[headwear]; ear muffs [clothing]; masks for protection 
against the cold; clothing, footwear, headgear; all the 
aforesaid not including clothing, footwear or headgear 
designed or adapted for use in skiing or snowboarding.

  Klasse 28   Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; apparatus for 
games adapted for use with an external display screen 
or monitor; video game machines for use with 
televisions; video game machines; television game 
sets; apparatus for games; amusement machines, 
automatic and coin-operated; amusement machines, 
other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; pocket-
sized apparatus for playing video games; pocket-sized 
video games; pocket-sized electronic games; hand-
held video games; portable electronic games; portable 
electronic toys; hand-held units for playing video 
games; stand alone video game machines; computer 
game equipment; electronic games consoles adapted 
for use with an external display screen or monitor; 
controllers for game consoles; bags specially adapted 
for hand-held video game apparatus; bags specially 
adapted for video game consoles; scale model 
vehicles; scale model cars; scale model racing cars; 
scale model racing vehicles; racing car model 
silhouettes; toy full-size car replicas; toy full-size 
vehicle replicas; toy full-size steering wheel replicas; 
resin models featuring racing scenes; scale model 
drivers; scale model pit crews; toy models; vehicle 
construction toys; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
racing cars tracks; toy steering wheels; pull-along toy 
vehicles; toy trucks with cars; toy pedal karts for kids; 
ride-on toys; ride-on toy cars for children in pedal 
version or working with batteries; toy cars for children in 
pedal version or working with batteries; toy go-karts for 
children in pedal version or working with batteries; race 
pit stops [toys]; race tracks [toys]; toy trucks; toy trailers 
for transporting cars; radio-controlled toy vehicles; 
radio-controlled toy cars; toy gasoline service stations; 
toy car garages; toy car showrooms; toy telephones; 
plush toys; toy plush steering wheels; teddy bears; 
playing cards; toys designed to be attached to car 
seats; padded toys for seatbelts; toy back-seat 
organizers; streetboards; ankle guards [sports articles]; 
ankle pads for sports use; ankle guards for skating; 
ankle pads for skating; push scooters [toys]; sticks for 
fans and for entertainment [novelty items]; toy sticks for 
fans and for entertainment shaped as flags [novelty 
items]; toy lanyards; golf bag trolleys; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not included 
in other classes; decorations for Christmas trees; 
computer game joysticks; all the aforesaid not including 
apparatus and equipment designed for use in skiing or 
snowboarding. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services, also online of 
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entertainment equipment, video game machines, 
electronic games, video games and their accessories, 
controllers for game consoles, software, computer 
programs, recorded programs for electronic games, 
computers, mouse, mouse pads, headsets, earphones, 
joysticks for computer games, cases, cases for 
electronic apparatus; retail and wholesale services, 
also online of spectacles and parts and accessories 
thereof, spectacle cases, spectacle frames and other 
eyewear, optical apparatus and instruments; retail and 
wholesale services, also online of mobile phones, 
mobile phone covers, mobile phone holders, bags and 
cases adapted or shaped to contain computers and 
mobile phones, multimedia library and data, 
downloadable and non downloadable, telephones and 
their accessories; retail and wholesale services, also 
online of scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking [supervision], life-saving and 
teaching apparatus and instruments; retail and 
wholesale services, also online of electric and 
electronic apparatus and instruments, electric and 
electronic apparatus and instruments for vehicles, 
electric and electronic apparatus and instruments for 
personal use; retail and wholesale services, also online 
of apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound or images and accessories and cases thereof, 
magnetic data carriers, recording discs, compact discs, 
DVDs and other digital recording media; retail and 
wholesale services, also online of calculating 
machines, cash registers, data processing equipment, 
computers; retail and wholesale services, also online of 
lanyards, rings for keys, trophies, sculptures, pistons, 
connecting rods; retail and wholesale services, also 
online of protective helmets, helmets for sports, 
protective clothing and relative accessories, protective 
gloves, protective footwear, protective headwear, 
protection apparatus and devices for personal use 
against accidents; retail and wholesale services, also 
online of vehicles and their parts and accessories, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
structural parts for automobiles; retail and wholesale 
services, also online of pushchairs, baby carriages and 
their accessories, safety seats for children for vehicles, 
baby monitors, babies' bibs, backpacks for carrying 
babies, baby bunting; retail and wholesale services, 
also online of brochures, posters, calendars, 
catalogues, magazines [periodicals], newspapers, 
yearbooks, books, booklets, manuals, directories, 
newsletters, printed guides, graphic representations 
and reproductions, photographs, albums, printed 
material, printed publications; retail and wholesale 
services, also online of paper, cardboard and goods 
made from paper and cardboard, printed matter, 
adhesives, pictures, diaries, stationery articles, cases 
for stationery articles, writing stationery, writing 
instruments, labels, artists' materials and paint brushes, 
office requisites, instructional and teaching material; 
retail and wholesale services, also online of plastic 
materials for packaging, sacks and bags of any 
material for packaging, lanyards for carrying paper 
items, banners, standards [flags], pennants, flags, 
passes, tickets, ticket holders, identification cards, 
decalcomanias, commemorative stamps, stamps for 
collectors; retail and wholesale services, also online of 
bags of all kinds, leatherware, leather, goods made of 
leather and imitations of leather, animal skins, hides 
and imitation leather, key cases, trunks, suitcases, 
vanity cases, rucksacks, travelling bags, umbrellas, 
beach umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
saddlery; retail and wholesale services, also online of 
cases and holders for agendas and weekly planners, 
for business cards, for booklets, for credit cards, for 
MP3 players, for CDs, for CD players, for DVDs, for 
DVD players, hang tags, notepads of leather, statues 
and statuettes in any material, lanyards for carrying 
plastic items; retail and wholesale services, also online 
of clothing, waterproof clothing, sportswear, footwear, 
sports footwear, headgear, belts, beachwear, 

underwear, legwear, neckwear; retail and wholesale 
services, also online of scale models, scale model cars 
and scale model vehicles in general, games, 
playthings, gymnastic and sporting articles, articles for 
fans and for entertainment, decorations for Christmas 
trees; assistance in the development and management 
of a commercial enterprise and of a chain of retail 
shops; shop window dressing; business management 
consultancy; providing an online commercial 
information directory service on the Internet with the 
purpose of giving users a list of car dealers, retail 
stores and assistance centres; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; promotion of goods and services by 
placing advertisements and advertising displays on an 
online electronic site accessible via a global computer 
network and/or by means of mobile telephony services; 
sales promotion for others; outsourcing services 
[business assistance]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
advertising, market research and promotional services; 
public relations services; product demonstration and 
product display services; organization of trade shows 
and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
loyalty, incentive and bonus program services; 
intermediary services relating to the rental of 
advertising time and space; distribution of advertising, 
marketing and promotional material; advertising, 
marketing and promotional consultancy and assistance 
services; commercial trading and consumer information 
services; auctioneering services; business assistance, 
management and administrative services; accountancy, 
bookkeeping and auditing; administrative data 
processing; human resources management and 
recruitment services; business consultancy and 
advisory services; rental of office machines; business 
analysis, research and information services; market 
research; collection and management; business 
administration; office functions [services on behalf of 
third parties]. 
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(111) Reg.nr.: 1328121 
(210) Søknadsnr.: 201700547 
(151) Reg.dato: 2016.09.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.09.19 

(220) Inndato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, NL-1059AT 

AMSTERDAM, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for viewing, organizing, and 
analyzing data and information. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable graphics software 
for use in viewing, organizing, and analyzing data and 
information. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1338012 
(210) Søknadsnr.: 201704191 
(151) Reg.dato: 2016.03.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.03.02 

(220) Inndato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYCHEP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CHEP Technology Pty Limited, Level 40, Gateway, 1 

Macquarie Place, AU-NSW2000 SYDNEY, Australia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   On-line ordering services featuring pallets and 
containers. 

  Klasse 39   Providing technical information relating to materials 
handling equipment, namely, providing operation 
information for material handling equipment, namely, 
storage of pallet and container equipment; 
computerized pallet and container tracking and 
reporting services, namely, computerized tracking and 
reporting of pallets and containers in transit for 
business purposes. 

  Klasse 42   Computerized pallet and container tracking and 
reporting services, namely, providing a web site 
featuring technology that enables users to manage 
account profiles, report equipment movement, access 
order shipping status, current and historical invoices 
and real-time account information, place service 
requests and generate custom reports. 

 
  

 
 
 



begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2017.09.25 - nr 39/17

126 
 

Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 244339 
(151) Reg.dato.: 2008.02.18 
(151) Int. reg. dato: 2008.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2018.02.18 
(210) Søknadsnr: 200710182 
(220) Inndato: 2007.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

WASCHERA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0154 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Spill og leketøy, spillkort.  
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende 

tjenester for andre; innsamling, systematisering og 
kommersialisering av forbrukerinformasjon og 
kundedata; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale 
eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av 
nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom 
(chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie 
av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie 
av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, 
publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; 
produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og 
animasjoner; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289984 
(151) Reg.dato.: 2016.11.29 
(151) Int. reg. dato: 2016.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.28 
(210) Søknadsnr: 201607302 
(220) Inndato: 2016.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 ACE PROSJEKT ASA, Drammensveien 177, 0277 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software, softwareapplikasjoner for bruk i forbindelse 
med finansielle tjenester, minibankautomater; elektriske 
apparater for verifisering av tilgangskontroll av 
betalingskort, bankkort, kredittkort og kontokort.  

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
bankvirksomhet; forsikringsvirksomhet; 
investeringsvirksomhet; nettbanking; låne-, kreditt- og 
finansieringsvirksomhet; kredittgivning; formidling av 
lån, realkreditlån, kreditt og finansiering; 
kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån 
mot sikkerhet, herunder i form av pant, 
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i 
aktiva; finansiell risiko management; finansiell 
rådgivning; finansiell analyse; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; administrasjon, kontroll og 
behandling av betalinger; fondsbørsmeglere; fonds-
børsvirksomhet; elektronisk overførsel av penger, 
herunder via håndholdte terminaler (mobiltelefoner og 
lignende); elektroniske betalingssystemer via 
Internettet og andre globale nettverk; 
betalingskorttjenesteytelser; tilveiebringelse av 
forhåndsbetalte kort og verdikuponger; valutahandel 
og-veksling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser 
også ytt via Internett og intranett. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292694 
(151) Reg.dato.: 2017.06.07 
(151) Int. reg. dato: 2017.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.30 
(210) Søknadsnr: 201701117 
(220) Inndato: 2017.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

TTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 TTS Group ASA, Postboks 3577 Fyllingsdalen, 5845 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); 
rammer av metall, derunder A-rammer; lastebarrierer; 
lasteplattformer; flyttbare overbygg; dører i metall; 
utvendige og innvendige porter i metall; skipsdører i 
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metall; utvendige og innvendige porter for skip i metall; 
skottdører i metall; lukedeksler; metallskinner for 
skinnegående vogner; skinner av metall; stropper for 
håndtering av last, av metall; wire av metall; 
plattformer, prefabrikerte, av metall; flytedokker av 
metall; metallstenger; bjelker av metall; metallbjelker til 
bruk for å støtte skip ved docking; plater av uedelt 
metall; landganger av metall; metallramper; 
fortøyningsbøyer; fortøyningspullerter. 

  Klasse 7   Kraner; lastekraner; offshorekraner; lastekraner for 
containerhåndtering; lastekraner for grabbhåndtering; 
grabbkraner; servicekraner; teleskopkraner; 
kranbommer; utsettingskraner for farkoster; 
utliggerkraner; båtheiser; skipsheiser; hydrauliske 
heiser; løfteapparater; mekaniske heiser; hydrauliske 
løfteapparater; hydrauliske løftebord; heisbare 
arbeidsplattformer; løfteoperasjonsutstyr; mekaniske 
løfteapparater; robotmekanismer (maskiner) for lasting; 
luftputeinnretninger for flyttbar last; 
håndteringsapparater for lasting og lossing; eleverende 
arbeidsplattformer; mobile eleverende 
arbeidsplattformer; robotarmer for industrielle formål; 
bremseklosser, ikke for kjøretøy; anti-friksjonsklosser 
for maskiner; elektriske taljer; klossbremser, ikke for 
kjøretøy; propelltrekkere; mekanisk verktøy for 
håndtering og posisjonering av skip i dock; vinsjer; 
hydrauliske vinsjer; elektriske vinsjer; vinsjmotorer; 
lasteramper; maskiner for fortøyning av skip og 
offshorefartøy; automatiske fortøyningsenheter; 
hevbare bildekk for skip; bevegelige ramper for 
skipsterminaler; teleskopramper; transportbånd. 

  Klasse 12   Kjøretøyer unntatt landkjøretøyer; skip; båter; 
offshorefartøy; propeller; daviter; skipsdaviter; vogner; 
hydrauliske vogner; skinnegående vogner; fendere for 
skip; baugporter; baugvisir; teleskop lukedeksler; deler 
og tilbehør til forannevnte varer, inngående i klasse 12.

  Klasse 37   Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og 
installasjonsvirksomhet vedrørende skip,  
offshorefartøy, lastehåndteringssystemer, kaianlegg, 
fortøyningsanlegg. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil;  industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; 
industridesign; skipsdesign. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 52325 
(151) Reg.dato.: 1958.06.05 
(151) Int. reg. dato: 1958.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2018.06.05 
(210) Søknadsnr: 64428 
(220) Inndato: 1958.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Skoda Investment as, Václavské nám. 837/11, CZ-

11000 PRAHA 1, Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Metallurgiske produkter, støpegods av alle slag, 
smiegods, pressgods; varer av uedle metaller, nemlig 
lagringstanker; fortykningstromler; gjengehoder (av 
metall); klemelementer, klemanordninger, 
hylser(metall); deler for skipsbygning (ikke opptatt i 

andre klasser). 
  Klasse 7   Maskiner og maskindeler til valseverk, 

valseverkstativer av jern og stål, transportanordninger 
for valsede produkter, fortykningstromler, 
valsemaskiner,  sluttbehandlingsinstallasjoner for valset 
materiale; pakningsmaskiner; maskiner for 
bergverksdrift, jordbor for gruver, vaskeapparater og 
sorteringsmaskiner for kull og malm, 
kullhuggemaskiner; knuse-, male- og 
sorteringsmaskiner og anlegg, knusere, møller, 
granulatorer, vibratorer, blandere og sorterere 
(maskiner), transportører; høytrykksmaskiner og -
installasjoner, hydrauliske forsterkere, løftedonkrafter, 
løfteplattformer og -bord, ekspansjonsmaskiner, 
dampkjeler for maskiner; maskiner og innretninger for 
den kjemiske industri og sukkerfabrikker, bryggerier, 
alkoholbrennerier, gassverk; kjølemiddelfiltre for 
verktøymaskiner, luftfiltere for sigarettmaskiner maskin-
eller motordeler (ikke opptatt i andre klasser); 
papirmaskiner, papirmøller, slagmøller, agitatorer, 
våtslipere, elektriske renseanordninger, rensemaskiner 
for korn og frø; høytrykksmassematere, rystesoll 
(maskiner) papirmaskintromler, repertører, våtpresser, 
kalender- og papirskjæremaskiner, papirviklings- og 
omviklingsmaskiner, maskiner og installasjoner for 
glassindustrien i form av automatiske 
glassflaskeblåsemaskiner, automatiske maskiner for 
fremstilling av elektriske pærer, automatiske 
klippemaskiner for elektriske pærer, automatikk for 
fremstilling av glasskuler, presser for fremstilling av 
glassprodukter, plateglassmaskiner, maskiner for 
fabrikasjon av støpt glass; tobakk- og 
sigarettfabrikasjonsmaskiner; trykkemaskiner, 
roterende trykkemaskiner, pakkemaskiner, 
maskinverktøy for metallindustrien, dreiebenker, 
horisontalboringsmaskiner, fresemaskiner, 
trebearbeidningsmaskiner, skjære- og 
metallbearbeidningsverktøy og fresekuttere (drevet 
mekanisk); gjengetapper, gjengebakker, gjengehoder, 
opprømmere og ekspansjonsdorer (maskindeler); 
stempelringer, medbringere på dreiebenker, 
styrepinner og -innsatser, sentreringsinnsatser og 
tapper; reduksjonshylser (maskindeler), borejigger, 
delehoder og -bord, jern- og stålstativer for maskiner, 
bore- og gravestillaser, verktøyslipemaskiner; 
borhoder, boringer og borholdere (deler av 
bormaskiner), knevektarmpresser for 
opprettingsarbeide; maskindeler (ikke opptatt i andre 
klasser), veivaksler, drevkasser, tannhjul, fjærer 
(maskindeler) veivalser for damp-, petroleum-, bensin- 
og alkoholdrift; gravemaskiner, motorgrabber, faste- og 
dreiekraner og deler og tilbehør hertil, nemlig sveiver, 
master, vinsjer, nedfiringsinntretninger, skyvebuer, 
dreieskiver, forbrennings- og dieselmotorer (ikke for 
landkjøretøyer), turbiner (ikke for landkjøretøyer), 
kondensasjonsanlegg, brennstoffpumper for moterer, 
damppumper, gjødselsvannpumper, hagepumper, 
luftpumper (som installasjon i garasje), 
luftkompressorer for kjøleanlegg, maskinkompressorer, 
turbokompressorer, blåsemaskiner, turboblåsere; 
elektriske maskiner (generatorer) turbogeneratorer, 
elektriske motorer og dampmotorer (ikke for 
landkjøretøy) gassmotorer, hydrauliske motorer, 
motroer for fly og skip. 

  Klasse 8   Sakser, sager og rørutvidere av metall (redskaper); 
skjæreverktøy og metallbearbeidingsverktøy (manuelt 
drevne); fresekuttere, spiralbor, brotsjer, 
forsterkningsbor, senkebor, fasongbor (redskaper); 
borhoder, bearbeidelsesverktøy, fastspenningsverktøy, 
ekspansjonsdorer og borhylser (redskaper); stativer for 
slipeapparater, skjerpeverktøy og borholdere 
(redskaper), vinkellinjaler, slipeapparater. 

  Klasse 9   Elektrolyseører; automatiske regulatorer; prøvings- og 
målemaskiner, vinkelmålere, målestykker, maler, lærer, 
tapp- og ringlærer, planskiver, rettholter, 
oppretningsplater, måle- og prøvepassere 
(måleinstrumenter), skyvelærer og -anordninger, 
vaterpass; bensinpumper for bensinstasjoner, 
brannpumper, motordrevne brannpumper, elektriske 
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fordelere for hydroelektriske generatorer og 
turbogeneratorer, transformatorer, strømbrytere, 
drosselspoler, strømavtagere, omkoplingsbrytere, 
frakoplingsbrytere, hastighetskontrollanordninger, 
fotokopieringsmaskiner, og- appartater herunder 
elektrostatiske og termiske; shuntfeltregulatorer, 
hastighetsregulatorer for komutatorer, elektriske 
motstander, elektriske reléer, løftemagneter, elektriske 
sleperingskollektorer, bryteranordninger, stillverk, 
radar. 

  Klasse 11   Kjølebord (for valseverk), beskikningsinstallasjoner for 
industrielle ovner, industrielle ovner, 
trykkvannsakkumulatorer, høytrykksarmaturer, 
autoklaver, kjeler for oppvarming, stasjonære kjeler; 
apparater og innretninger for oppvarming, koking, 
kjøling, tørking, ventillasjon og vanntilførsel til bruk i 
den kjemiske industri, alkoholbrennerier, gassverk; 
surstoffanlegg, ekstraksjonsanlegg, sukkerfabrikker og 
bryggerier; filtre, ikke maskin eller motordeler; 
kvistfangere, sandfangere, forfangere; luft- og 
vannrenseapparater, matevannsforvarmere,  
forvarmere, kjernefysiske reaktorer og deres deler (ikke 
opptatt i andre klasser), elektriske apparater til 
oppvarming, elektriske tennere. 

  Klasse 12   Installasjoner for transport ved kabel (taubaner), 
transportapparater (heiser) ved kabel, 
bremseanordninger for heiser, heisestoler, gruvetraller, 
fordrevogner for gruver, transportmidler i gruver, 
installasjoner for gruvetraller; traktorer, trolleybusser, 
forbrennings- og dieselmotorer for landkjøretøyer 
unntatt automobiler, lastebiler, lastebiler med tippbart 
lasteplan; turbiner for landkjøretøyer; luftpumper for 
ringer i kjøretøyer som tilleggsutstyr til kjøretøyet; 
elektriske motorer og dampmotorer for landkjøretøyer; 
startere for landkjøretøyer; skip og fly. 

  Klasse 16   Linjaler og tegnevinkler, reproduksjonsapparater 
(kontorrekvisita), risseverktøy og risseanordninger. 

  Klasse 17   Elektrisk isolerende materiale eller isolatorer, 
isolasjonsmateriell til elektrisk isolering. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 52398 
(151) Reg.dato.: 1958.02.27 
(151) Int. reg. dato: 1958.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr: 63679 
(220) Inndato: 1958.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENTACON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 PENTACON GmbH Foto- und Feinwerktechnik, 

Enderstrasse 92, DE-01277 DRESDEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Fysikalske, optiske og elektrotekniske apparater og 
utstyr; lysbilled-, film- og radioapparater og -utstyr; 
høytalere. 

  Klasse 9   Fysikalske, optiske og elektrotekniske apparater og 
utstyr, lysbilled-, film- og radioapparater og -utstyr, 
høytalere. 

  Klasse 10   Fysikalske, optiske og elektrotekniske apparater og 
utstyr; lysbilled-, film- og radioapparater og -utstyr; 
høytalere. 
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                                                               trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 

Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 

Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 

(111) Reg.nr.: 159410 
(151) Reg.Dato.: 1993.09.30 

(111) Reg.nr.: 250992 
(151) Reg.Dato.: 2009.05.13 

(111) Reg.nr.: 251552 
(151) Reg.Dato.: 2009.06.23 

(111) Reg.nr.: 258255 
(151) Reg.Dato.: 2011.01.17 

(111) Reg.nr.: 271526 
(151) Reg.Dato.: 2013.07.11 

(111) Reg.nr.: 282344 
(151) Reg.Dato.: 2015.06.22 

(111) Reg.nr.: 284454 
(151) Reg.Dato.: 2015.11.11 

(111) Reg.nr.: 284455 
(151) Reg.Dato.: 2015.11.11 

(111) Reg.nr.: 284967 
(151) Reg.Dato.: 2015.12.09 
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Oppheving av varemerkeregistrering 
 

Beslutningen om å gi internasjonal 
varemerkeregistrering nr. 1307211, ordmerket 
CLOUDIA, virkning i Norge, er blitt opphevet iht 
varemerkeloven § 45. 
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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.: 201405963 
(730) Søker: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201707524 
(730) Søker: 
 Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201711450 
(730) Søker: 
 Norwood Industries Inc., 2667 15/16 Side Road East, CA-

ONL0L1T0 ORO-MEDONTE, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104191 
(210) Søknadsnr.: 19780714 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131835 
(210) Søknadsnr.: 19863931 
(730) Innehaver: 
 Solvil et Titus S.A., 38, chemin du Grand Puits, Case 

Postale 128, CH-1217 MEYRIN 2, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141055 
(210) Søknadsnr.: 19890621 
(730) Innehaver: 
 Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring, 2-4, DE-69254 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 145122 
(210) Søknadsnr.: 19884048 
(730) Innehaver: 
 Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-Strasse 1, AT-

6922 WOLFURT, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 145123 
(210) Søknadsnr.: 19884049 
(730) Innehaver: 
 Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-Strasse 1, AT-

6922 WOLFURT, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147681 
(210) Søknadsnr.: 19902250 
(730) Innehaver: 
 BBS Japan Co., Ltd., 525 Fukuta-Rokke, JP-933-0313 

TAKAOKA-CITY TOYAMA, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147897 
(210) Søknadsnr.: 19902697 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2017.09.25 - nr 39/17

132 
 

(111) Reg.nr.: 148872 
(210) Søknadsnr.: 19904375 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149321 
(210) Søknadsnr.: 19902489 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 155097 
(210) Søknadsnr.: 19890664 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177565 
(210) Søknadsnr.: 19951448 
(730) Innehaver: 
 Sunrise Medical GmbH & Co KG, Kahlbachring, 2-4, DE-

69254 MALSCH, Tyskland 
Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring, 2-4, DE-69254 
MALSCH, Tyskland 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184018 
(210) Søknadsnr.: 19950465 
(730) Innehaver: 
 Sunrise Medical GmbH & Co KG, Kahlbachring, 2-4, DE-

69254 MALSCH, Tyskland 
Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring, 2-4, DE-69254 
MALSCH, Tyskland 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185026 
(210) Søknadsnr.: 19968305 
(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc, 155 Harlem Avenue, US-IL60025 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185157 
(210) Søknadsnr.: 19965496 
(730) Innehaver: 
 New Nordic Brand House A/S, Bøgeskovvej 2, 

Munkegårde, DK-3490 KVISTGÅRD, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186271 
(210) Søknadsnr.: 19968068 
(730) Innehaver: 
 Elite Licensing Company SA, Via Cattori 3, CH-6900 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192388 
(210) Søknadsnr.: 19977766 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200228 
(210) Søknadsnr.: 199906286 
(730) Innehaver: 
 Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring, 2-4, DE-69254 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201098 
(210) Søknadsnr.: 199908746 
(730) Innehaver: 
 RB Estate Pty Ltd, Level 1, 55 Murray Street, AU-NSW 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
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(111) Reg.nr.: 201852 
(210) Søknadsnr.: 199902306 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203917 
(210) Søknadsnr.: 200000364 
(730) Innehaver: 
 Mitsubshi Chemical Corporation, 1-1, Marunouchi 1 

chome, Chiyoda-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 205681 
(210) Søknadsnr.: 200004551 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218369 
(210) Søknadsnr.: 200209062 
(730) Innehaver: 
 Solhjell AS, Rosenkrantz' gate 8, 0159 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 220146 
(210) Søknadsnr.: 200210883 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230208 
(210) Søknadsnr.: 200410041 
(730) Innehaver: 
 Morten Lunna, Yksetveien 150, 2388 BRUMUNDDAL, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231481 
(210) Søknadsnr.: 200504766 
(730) Innehaver: 
 Malita AS, Frognerveien 4, 0257 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238258 
(210) Søknadsnr.: 200609878 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240805 
(210) Søknadsnr.: 200700888 
(730) Innehaver: 
 Love No Limit i Stockholm AB, Õstgõtagatan 75, SE-

11664 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241028 
(210) Søknadsnr.: 200702224 
(730) Innehaver: 
 Adlibris.com AS, Postboks 65 Sentrum, 0101 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241029 
(210) Søknadsnr.: 200702225 
(730) Innehaver: 
 Adlibris.com AS, Postboks 65 Sentrum, 0101 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242169 
(210) Søknadsnr.: 200706988 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
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(111) Reg.nr.: 242530 
(210) Søknadsnr.: 200701800 
(730) Innehaver: 
 Catella Brand AB, Box 5894, SE-10240 STOCKHOLM, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243020 
(210) Søknadsnr.: 200710572 
(730) Innehaver: 
 Norton Healthcare Ltd, Ridings Point, Whistler Drive, GB-

WF105HX CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243379 
(210) Søknadsnr.: 200608165 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Systems USA, Inc., Corporation 

Service Company, 84 State Street, US-MA02109 
BOSTON, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244247 
(210) Søknadsnr.: 200709218 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244296 
(210) Søknadsnr.: 200714124 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244852 
(210) Søknadsnr.: 200800463 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245219 
(210) Søknadsnr.: 200801224 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245374 
(210) Søknadsnr.: 200801222 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245375 
(210) Søknadsnr.: 200801223 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247530 
(210) Søknadsnr.: 200709219 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
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(111) Reg.nr.: 247920 
(210) Søknadsnr.: 200807052 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252510 
(210) Søknadsnr.: 200906652 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252580 
(210) Søknadsnr.: 200906653 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253093 
(210) Søknadsnr.: 200907935 
(730) Innehaver: 
 Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring, 2-4, DE-69254 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260040 
(210) Søknadsnr.: 201013275 
(730) Innehaver: 
 Digital Etikett AS, Gaupnegrandane 44, 6868 GAUPNE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260149 
(210) Søknadsnr.: 201100168 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 

(111) Reg.nr.: 262214 
(210) Søknadsnr.: 201105541 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262985 
(210) Søknadsnr.: 201106013 
(730) Innehaver: 
 Teva Women's Health, LLC, 5040 Duramed Drive, US-

OH45213 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266004 
(210) Søknadsnr.: 201201963 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266342 
(210) Søknadsnr.: 201203347 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267144 
(210) Søknadsnr.: 201205542 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
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(111) Reg.nr.: 268234 
(210) Søknadsnr.: 201114873 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268507 
(210) Søknadsnr.: 201209967 
(730) Innehaver: 
 Sikkerhetskompaniet AS, Slagenveien 7, 3110 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269929 
(210) Søknadsnr.: 201213798 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270672 
(210) Søknadsnr.: 201301758 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270674 
(210) Søknadsnr.: 201301760 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 27337 
(210) Søknadsnr.: 30825 
(730) Innehaver: 
 Universal Genève S.A., 38, chemin du Grand Puits, Case 

Postale 128, CH-1217 MEYRIN 2, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274642 
(210) Søknadsnr.: 201314085 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276268 
(210) Søknadsnr.: 201402441 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276775 
(210) Søknadsnr.: 201403952 
(730) Innehaver: 
 Fonco AS, Postboks 3008, Elisenberg, 0207 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277151 
(210) Søknadsnr.: 201404822 
(730) Innehaver: 
 JTS Gourmet AS, Postboks 53, 1541 VESTBY, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277258 
(210) Søknadsnr.: 201405398 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284826 
(210) Søknadsnr.: 201510283 
(730) Innehaver: 
 Kan Holding AS, Akersgata 45, 0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
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(111) Reg.nr.: 285452 
(210) Søknadsnr.: 201512934 
(730) Innehaver: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291976 
(210) Søknadsnr.: 201614425 
(730) Innehaver: 
 Smartfrog Limited, Pembroke House 28-32 Pembroke 

Street Upper, IE-D02 EK84 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291980 
(210) Søknadsnr.: 201614739 
(730) Innehaver: 
 Watchit11 B.V., De Schacht 15, NL-5107RD DONGEN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291993 
(210) Søknadsnr.: 201614427 
(730) Innehaver: 
 Smartfrog Limited, Pembroke House 28-32 Pembroke 

Street Upper, IE-D02 EK84 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293768 
(210) Søknadsnr.: 201704044 
(730) Innehaver: 
 Vera Celine Simonsen, Stortorvet 9, 1607 

FREDRIKSTAD, Norge 
Anne Simonsen, Øvre Gonevei 2, 3145 TJØME, Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 46010 
(210) Søknadsnr.: 56270 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 49844 
(210) Søknadsnr.: 61647 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Systems USA, Inc., Corporation 

Service Company, 84 State Street, US-MA02109 
BOSTON, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 53551 
(210) Søknadsnr.: 63096 
(730) Innehaver: 
 Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Heinrich-Ehrhardt-

Strasse 2, DE-29345 UNTERLÜSS, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99722 
(210) Søknadsnr.: 122471 
(730) Innehaver: 
 Condor Trade SrL, Via Kennedy, 46, IT-25028 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201506206 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1104514 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

COLORIST CHRISTOPHE 
ROBIN, 73 rue Sainte Anne, 
75002 PARIS, Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: Christophe ROBIN, 34 Quai Henri 
IV, 75004 PARIS, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 3 Hair washing, dyeing and bleaching preparations, 

products for hair care, shine and maintenance; masks for 
hair care; shampoos, hair sprays and lotions; body soaps, 
shower creams; perfumes, cosmetic products and 
preparations for skin care; beauty masks; cosmetics, 
namely pencils for cosmetic use, make-up, nail polish, 
lipsticks; shaving products; after-shave lotions. 
44 Hairdressing salons; services in connection with hair 
care, dyeing and maintenance; beauty and massage 
parlors, particularly for beauty massages, services in 
connection with hand and foot care; professional 
consulting in the field of hairdressing, beauty and hygiene.

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2017.07.04 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2017.09.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 19902250 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 147681 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

BBS Japan Co., Ltd., 525 Fukuta-
Rokke, 933-0313 TAKAOKA-
CITY TOYAMA, Japan (JP) 

 Lisenshaver: BBS GmbH, Welschdorf 220, 
77761 SCHILTACH, Tyskland 
(DE) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 12 Lettmetall-felger for personbiler, karosserideler, front- 

og hekkspoilere. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2015.01.01 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2017.09.08 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201705455 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201705456 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201706884 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201706885 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201706886 
(730) Søker: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0706877 
(210) Søknadsnr.: 199902488 
(730) Innehaver: 
 Tego System Holding AB, Box 43, SE-26122 

LANDSKRONA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124997 
(210) Søknadsnr.: 19822412 
(730) Innehaver: 
 The Quaker Oats CO., Chicago, IL, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1266107 
(210) Søknadsnr.: 201511829 
(730) Innehaver: 
 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE-10313 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130634 
(210) Søknadsnr.: 19862429 
(730) Innehaver: 
 Tego System AB, Landskrona, SE-, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131788 
(210) Søknadsnr.: 19864177 
(730) Innehaver: 
 Hoshino Gakki CO LTD, Nagoya, JP-, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131835 
(210) Søknadsnr.: 19863931 
(730) Innehaver: 
 Solvil et Titus S.A., 38, chemin du Grand Puits, Case 

Postale 128, CH-1217 MEYRIN 2, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 147681 
(210) Søknadsnr.: 19902250 
(730) Innehaver: 
 BBS Japan Co., Ltd., 525 Fukuta-Rokke, JP-933-0313 

TAKAOKA-CITY TOYAMA, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 



endringer i fullmaktsforhold 2017.09.25 - nr 39/17

140 
 

(111) Reg.nr.: 184985 
(210) Søknadsnr.: 19966594 
(730) Innehaver: 
 Shiseido Company Ltd, 7-5-5 Ginza Chuo-ku, Tokyo 104-

8010, JP-, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 185026 
(210) Søknadsnr.: 19968305 
(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc, 155 Harlem Avenue, US-IL60025 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187426 
(210) Søknadsnr.: 19970487 
(730) Innehaver: 
 Martell & Co, 7, place Edouard Martell, FR-16100 

COGNAC, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187469 
(210) Søknadsnr.: 19971718 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 238947 
(210) Søknadsnr.: 200504717 
(730) Innehaver: 
 Lagerstedt & Krantz AB, Box 66, SE-16126 BROMMA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240626 
(210) Søknadsnr.: 200702175 
(730) Innehaver: 
 EnCap AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242519 
(210) Søknadsnr.: 200708167 
(730) Innehaver: 
 Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road, IE-

KINGSCOURT, CO CAVAN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242834 
(210) Søknadsnr.: 200710257 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242852 
(210) Søknadsnr.: 200704565 
(730) Innehaver: 
 Fortnox AB, Box 427, SE-35106 VÄXJÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242891 
(210) Søknadsnr.: 200613132 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243020 
(210) Søknadsnr.: 200710572 
(730) Innehaver: 
 Norton Healthcare Ltd, Ridings Point, Whistler Drive, GB-

WF105HX CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243293 
(210) Søknadsnr.: 200711965 
(730) Innehaver: 
 The Absolut Company AB, SE-11797 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.13 
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(111) Reg.nr.: 243487 
(210) Søknadsnr.: 200708999 
(730) Innehaver: 
 Tego System Holding AB, Box 43, SE-26122 

LANDSKRONA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244238 
(210) Søknadsnr.: 200714355 
(730) Innehaver: 
 The New Zealand Merino Company Ltd, Level 6, Ksl 

Financial House, 79 Cambridge Terrace, NZ-
CHRISTCHURCH, New Zealand 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244247 
(210) Søknadsnr.: 200709218 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244852 
(210) Søknadsnr.: 200800463 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247530 
(210) Søknadsnr.: 200709219 
(730) Innehaver: 
 Hercules LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, US-DE19801 WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTY, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251977 
(210) Søknadsnr.: 200900215 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251978 
(210) Søknadsnr.: 200900216 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251979 
(210) Søknadsnr.: 200900217 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251980 
(210) Søknadsnr.: 200900218 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251981 
(210) Søknadsnr.: 200900219 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251982 
(210) Søknadsnr.: 200900220 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
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(111) Reg.nr.: 251983 
(210) Søknadsnr.: 200900221 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262985 
(210) Søknadsnr.: 201106013 
(730) Innehaver: 
 Teva Women's Health, LLC, 5040 Duramed Drive, US-

OH45213 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264176 
(210) Søknadsnr.: 201110844 
(730) Innehaver: 
 Centigo AB, Box 7161, SE-10388 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264507 
(210) Søknadsnr.: 201007217 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264508 
(210) Søknadsnr.: 201007221 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264509 
(210) Søknadsnr.: 201007220 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264510 
(210) Søknadsnr.: 201007223 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264512 
(210) Søknadsnr.: 201007225 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264513 
(210) Søknadsnr.: 201007230 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269929 
(210) Søknadsnr.: 201213798 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270672 
(210) Søknadsnr.: 201301758 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.08.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270674 
(210) Søknadsnr.: 201301760 
(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, 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.: 27337 
(210) Søknadsnr.: 30825 
(730) Innehaver: 
 Universal Genève S.A., 38, chemin du Grand Puits, Case 

Postale 128, CH-1217 MEYRIN 2, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274642 
(210) Søknadsnr.: 201314085 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276268 
(210) Søknadsnr.: 201402441 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277258 
(210) Søknadsnr.: 201405398 
(730) Innehaver: 
 Ferring International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, CH-1162 SAINT-PREX, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284164 
(210) Søknadsnr.: 201508542 
(730) Innehaver: 
 Russell James Shaw, c/o Penningtons Manches LLP, 

GB-EC2V8AR LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284165 
(210) Søknadsnr.: 201508543 
(730) Innehaver: 
 Russell James Shaw, c/o Penningtons Manches LLP, 

GB-EC2V8AR LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287366 
(210) Søknadsnr.: 201601884 
(730) Innehaver: 
 Meat Corporation of Namibia (MEATCO), Sheffield Street, 

Northern Industria, NA-WINDHOEK, Namibia 
(740) Fullmektig: 
 rospatt osten pross Intellectual Property Rechtsanwälte 

Partnerschaftsgesellschaft mbH, v/Dr. Markus Lenssen, 
Kaiser-Friedrich-Ring 56, DE-40547 DÜSSELDORF, 
Tyskland 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287661 
(210) Søknadsnr.: 201513952 
(730) Innehaver: 
 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE-10313 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291866 
(210) Søknadsnr.: 201612103 
(730) Innehaver: 
 The Tolkien Estate Limited, Prama House, 267 Banbury 

Road, GB-OX27HT OXFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292662 
(210) Søknadsnr.: 201614771 
(730) Innehaver: 
 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE-10313 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.09.08 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 249992 
(210) Søknadsnr.: 200506808 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 10/09 - 2009.03.02 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.09.15 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Maskiner og maskinverktøy; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); maskinkoplinger og deler til 
transmisjoner (unntatt for landkjøretøyer); redskaper for 
landbruksformål; maskiner for trebearbeiding; maskiner 
for metallbearbeiding; båndsager; søylebordmaskiner; 
langhøvler; høvelmaskiner og tykkelseshøvler; 
grunnhøvler; tredreiebenker; trekorthøvelmaskiner; 
løvsager; tremargsager; sirkelsager; 
skyvebord/panelrivesager; vippbare tresager; bordsager; 
spesialsager; ramme- og listverksager; motoriserte 
gjærkasser; bærbare fresemaskiner; lagermatemaskiner; 
finpussemaskiner; skyveslipemaskiner; 
belteslipemaskiner og belteslipemaskiner og 
skyvefinpussemaskiner; horisontale båndsager; 
skjærslipere; beltefinpussemaskiner; langskaftede 
støtputer (long shaft buffers); drille/gjengebordmaskiner; 
kjølemiddelutstyr for maskinverktøy med pumper, tanker, 
elektriske ledninger og brytere; støvsugere, 
støvsugerslanger, støvtørkere, støvsamlere, 
støvsamleslanger; deler og tilbehør for alle de 
forannevnte varene.  

  Klasse 8   Håndverktøy og håndredskaper og deler dertil, tilbehør 
for håndverktøy og håndredskaper; deler til driller, deler 
til hammere, festanordninger til driller; forsenkningsbor, 
drillpatroner til dreiebenker, nøkler til drillpatroner for 
dreiebenker, flenser; kontrollinnretninger for drillvinkler; 
meisler, hammermeisler; blader; sagblader, 
sirkelsagblader, løvsagblader, frem og tilbakegående 
sagblader, hullsager; kjedeslipeinnretninger; 
skjæreskiver, slipeskiver, polerskiver, slipehjul, 
slipesteiner; filer, rasper; blader for høvelmaskiner eller 
for tykkelseshøvler; skrutrekkere, deler til skrutrekkere; 
deler til grunnhøvler, sandpapir, slipeskiver, slipebelter, 
ark for slipemaskiner; børster, stålbørster; vispebørster, 
vispekurver, blandekurver; heftestifter, guider og 
avskjerminger for håndverktøy; verktøy eller 
driller/drivverk med apparater eller et instrument eller 
innretning for prosjektering av et laserstrålelys for å 
fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy 
eller drill/drivverk til å arbeide fra; 
synkroniseringsmekanismer med en laser; verktøy eller 
driller/drivverk med et hvilket som helst apparat, 
instrument eller innretning som innbefatter en laser for å 
fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy 
eller en drill/drivverk til å arbeide fra; apparater, 
instrumenter eller innretninger som innbefatter en laser 
for å fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et 
verktøy eller en drill/drivverk til å arbeide fra og for festing 
av verktøy eller drill/drivverk for bruk til å styre verktøyet 
eller drill/drivverk i forhold til arbeidsflaten eller for 
markerings- eller styreformål, deler og tilbehør for alle de 
forannevnte varene; stativer for driller, svalehalejigger, 
fordypningsjigger, sagbenker, sagbord, klemmer, 
skruestikker, alle for bruk med håndverktøy eller alle i 
form av håndverktøy, verktøyhylstre; slipeskjæresteiner, 
slipesteiner, slipeskiver, våtslipesteiner; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Elektriske apparater og instrumenter; måleapparater og 
instrumenter; elektriske og optiske styringsinnretninger 

og avstandsmåleinnretninger for bruk med maskindrevne 
redskaper; lasere, apparater, instrumenter og 
innretninger for prosjektering av en laserstråle for å 
fremkalle et referansepunkt for brukeren av et 
maskindrevet verktøy, maskindrevne driller/drivverk eller 
andre verktøy til å arbeide fra, lasere for bruk til å styre et 
maskindrevet verktøy, en maskindrevet drill/drivverk eller 
annet verktøy i forhold til dets arbeidsflate eller for å 
fremskaffe et referansepunkt for brukeren av 
maskindrevet verktøy, en maskindreven drill/drivverk 
eller andre verktøy til å arbeide fra eller for bruk ved 
styring; lasere til å fremskaffe et referansepunkt for 
brukeren av et verktøy til å arbeide fra, lasere for festing 
til verktøy for bruk til styring av verktøyet i forhold til 
arbeidsflaten, lasere for markerings- eller styringsformål; 
lasere for å måle avstander eller for bruk til styring; 
laseravstandsfinnere; lasere, ikke for medisinske formål; 
kontrollsystemer for maskinverktøy eller for kraftdrevet 
verktøy, kontrollsystemer som bruker laserstråler; deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer; veieapparater; 
trefoter; kikkerter; kameraer; briller, brilleinnfatninger, 
brillefutteraler, brilleglass, beskyttelsesbriller, 
øyeskjermer; forstørrelsesglass; apparater for opptak, 
overføringer og gjengivelse av lyd eller bilder; 
magnetiske databærere; radioer; høyttalere, megafoner; 
batterier, batteripakker, kraftforsyningsenheter, 
batteriladere, inngangstransformatorer; elektriske 
ledninger; voltmetre; ammetre; brannslukningsapparater, 
røykdetektorer; alarmer, linjaler for snekkere, 
målestokker, målebånd; vinkelmålere; digitale watere; 
klær for beskyttelse mot ulykker og skader, beskyttende 
hansker, beskyttende forklær; personlig 
beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, 
ansiktsbeskyttelsesinnretninger, støvbriller, snøbriller, 
dykkerbriller, beskyttende hodeplagg, hjelmer; elektriske 
installasjoner for fjernstyring av et maskinverktøy, et 
kraftdrevet verktøy, en kraftdrevet drill/drivverk eller 
andre verktøy eller for fjernstyring av industrielle 
operasjoner; tilbehør og deler for alle de forannevnte 
varer; musematter for computere. 

 
(730) Innehaver: 

 The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, US-
MD21286 TOWSON, USA 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 Delta Dore, Le Vieux Chêne Bonnemain, FR-35270 

COMBOURG, Frankrike 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving 
 
 

(111) Reg.nr.: 287847 
(210) Søknadsnr.: 201603896 
(450) Reg. kunngjort : Nr. 29/16 - 2016.07.18 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.12.19 

(540) Gjengivelse av merket 

TELENOR SWAP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter for landmåling, 
besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll 
(overvåkning) og livredning; apparater for innspilling, 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere;  mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for 
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, lyd-
, bilde-, data- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; 
apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring 
av tale, tekst, lyd, bilde og data; instrumenter for 
behandling av informasjon og instrumenter for radio-, 
tele- og datakommunikasjon; elektroniske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter for 
telekommunikasjon og datakommunikasjon; apparater 
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske 
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner 
med displayenheter, samtlige for behandling, 
registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning 
og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for 
overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av 
elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og 
syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; 
telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, 
identifisering og lokalisering av befordringsmidler; 
apparater og instrumenter for elektroniske 
forretningstransaksjoner og elektronisk handel; 
debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- 
og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for 
fjerntilgang til onlineinformasjon; 
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; 
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av 
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; 
innregistrerte dataprogrammer; programvare på 
magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, 
plater og minneinnretninger; utstyr for 
kryptering/dekryptering av data, stemme og 
taleinformasjon samt for video- og 
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og 
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av 
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, 
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og 
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, 
stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, 
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og 
optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter 
for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, 
mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, 
nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; 
betalingskort; kontokort. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, 
finansieringstjenester, avbetalingsfinansiering, 
avbetalingskreditt, avbetalingslån, monetær 
virksomhet, forretninger med fast eiendom, databaserte 
finanstjenester; bankkort- og kredittkorttjenester, 
elektroniske pengeoverføringer, online 

informasjonstjenester vedrørende finans, finansiell 
forvaltning relatert til telekommunikasjons- og 
datakommunikasjon, forvaltning av fast eiendom, utleie 
av kontorer (lokaler); forsikringskonsultasjoner. 

  Klasse 38   Kringkastingstjenester, telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til kringkasting, 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og 
radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; 
datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over 
elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; 
sending, overføring og mottagelse av 
databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, 
data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 
online-kommunikasjon og kommunikasjon over 
Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; 
data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske 
nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; 
satellittoverføringstjenester. 

(730) Innehaver: 
 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1360 FORNEBU, 

Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Chess AS, Knattåsveien 46, 1712 GRÅLUM, Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er avvist, jf. 

Avgiftsforskriften § 19 annet ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2017.07.08. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1079567 
(210) Søknadsnr.: 201107234 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 42/11 - 2011.10.17 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.01.18 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software; software downloadable from the 
Internet; downloadable electronic publications; all related 
to assessment of competence of operatives in the energy 
sector, and management of assessment results and 
related data. 

(730) Innehaver: 
 Maggie Braid Associates Ltd, Alma House, Ecclesgreig 

Road, St Cyrus, GB-DD100BH MONTROSE, ANGUS, 
Storbritannia 

 Kravstiller: 
 Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, US-MN55102 

SAINT PAUL, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
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 Avgjørelse: 
 Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale 

registreringen skal ha virkning i Norge slettes i sin helhet, 
jf, varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2017.08.29. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 194354 
(210) Søknadsnr.: 199801191 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 53/98 - 1998.12.28 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.01.09 

(540) Gjengivelse av merket 

CHRISTIANIA BRYGGERI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Christiania Bryggeri AS, Ulvenveien 89 A, 0581 OSLO, 

Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatfirmaet Dag Fosse AS MNA, Cort Adelers gate 17, 

0254 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet på grunn av manglende bruk, jf 

varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2017.09.04. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 199684 
(210) Søknadsnr.: 199900949 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 44/01 - 1999.11.01 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.01.09 

(540) Gjengivelse av merket 

CHRISTIANIA BRYGGERI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 42   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; 
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og 
landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og 
industriell forskning; EDB-programmering 

 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Christiania Bryggeri AS, Ulvenveien 89 A, 0581 OSLO, 

Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatfirmaet Dag Fosse AS MNA, Cort Adelers gate 17, 

0254 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet på grunn av manglende bruk, jf. 

Varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2017.09.04. 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

128198 2027.03.26 
  

 
129920 2027.09.10 
  

 
130003 2027.09.17 
  

 
130031 2027.09.17 
  

 
130057 2027.09.17 
  

 
130071 2027.09.24 
  

 
130100 2027.09.24 
  

 
130218 2027.10.08 
  

 
130442 2027.10.29 
  

 
130493 2027.11.05 
  

 
130511 2027.11.05 
  

 
130549 2027.11.05 
  

 
130596 2027.11.12 
  

 
130717 2027.11.19 
  

 
130877 2027.12.03 
  

 
131247 2028.01.07 
  

 
131566 2028.02.04 
  

 
131835 2028.03.17 
  

 
15260 2027.12.21 
  

 
180528 2027.03.13 
  

 
184492 2027.08.21 
  

 
184985 2027.09.11 
  

 
185074 2027.09.18 
  

 
185174 2027.09.18 
  

 
185175 2027.09.18 

185196 2027.09.18 
  

 
185229 2027.09.25 
  

 
185230 2027.09.25 
  

 
185298 2027.09.25 
  

 
185313 2027.09.25 
  

 
185314 2027.09.25 
  

 
185405 2027.09.25 
  

 
185524 2027.10.02 
  

 
185535 2027.10.02 
  

 
185539 2027.10.02 
  

 
185540 2027.10.02 
  

 
185541 2027.10.02 
  

 
185599 2027.10.02 
  

 
185666 2027.10.09 
  

 
185721 2027.10.09 
  

 
185733 2027.10.09 
  

 
185734 2027.10.09 
  

 
185751 2027.10.09 
  

 
186130 2027.10.30 
  

 
186444 2027.11.13 
  

 
186527 2027.11.13 
  

 
186591 2027.11.20 
  

 
186593 2027.11.20 
  

 
186695 2027.11.20 
  

 
186696 2027.11.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

186716 2027.11.20 
  

 
186724 2027.11.20 
  

 
186742 2027.11.20 
  

 
186801 2027.11.27 
  

 
186861 2027.11.27 
  

 
186885 2027.11.27 
  

 
186951 2027.12.04 
  

 
186952 2027.12.04 
  

 
187015 2027.12.04 
  

 
187081 2027.12.04 
  

 
187198 2027.12.11 
  

 
187199 2027.12.11 
  

 
187241 2027.12.11 
  

 
187283 2027.12.23 
  

 
187370 2027.12.11 
  

 
187393 2027.12.18 
  

 
187394 2027.12.18 
  

 
187441 2027.12.18 
  

 
187478 2027.12.18 
  

 
187505 2027.12.18 
  

 
187582 2027.12.18 
  

 
187650 2027.12.23 
  

 
187781 2027.12.23 
  

 
187819 2027.12.23 
  

 
187844 2028.01.02 
  

 
187855 2028.01.02 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

188437 2028.02.19 
  

 
190893 2028.06.18 
  

 
191996 2028.08.13 
  

 
192498 2028.08.27 
  

 
238261 2027.03.08 
  

 
238263 2027.03.08 
  

 
238264 2027.03.08 
  

 
238487 2027.03.22 
  

 
238883 2027.04.24 
  

 
240104 2027.07.12 
  

 
240195 2027.08.06 
  

 
240240 2027.08.08 
  

 
240742 2027.09.11 
  

 
240961 2027.09.21 
  

 
240998 2027.09.24 
  

 
241017 2027.09.13 
  

 
241028 2027.09.25 
  

 
241029 2027.09.25 
  

 
241095 2027.09.27 
  

 
241097 2027.09.27 
  

 
241098 2027.09.27 
  

 
241099 2027.09.27 
  

 
241100 2027.09.27 
  

 
241411 2027.10.15 
  

 
241521 2027.10.18 
  

 
241530 2027.10.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

241532 2027.10.18 
  

 
241533 2027.10.18 
  

 
241703 2027.10.26 
  

 
241803 2027.10.30 
  

 
241885 2027.11.02 
  

 
241913 2027.11.02 
  

 
241973 2027.11.05 
  

 
241975 2027.11.05 
  

 
242030 2027.11.07 
  

 
242078 2027.11.08 
  

 
242156 2027.11.11 
  

 
242167 2027.11.12 
  

 
242177 2027.11.12 
  

 
242332 2027.11.15 
  

 
242393 2027.11.16 
  

 
242394 2027.11.16 
  

 
242473 2027.11.19 
  

 
242529 2027.11.20 
  

 
242530 2027.11.20 
  

 
242604 2027.11.22 
  

 
242614 2027.11.22 
  

 
242615 2027.11.22 
  

 
242616 2027.11.22 
  

 
242617 2027.11.22 
  

 
242618 2027.11.22 
  

 
242649 2027.11.23 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

242786 2027.11.29 
  

 
242841 2027.12.02 
  

 
242975 2027.12.06 
  

 
243005 2027.12.09 
  

 
243017 2027.12.10 
  

 
243032 2027.12.10 
  

 
243081 2027.12.11 
  

 
243112 2027.12.12 
  

 
243118 2027.12.12 
  

 
243121 2027.12.12 
  

 
243155 2027.12.14 
  

 
243176 2027.12.14 
  

 
243205 2027.12.17 
  

 
243242 2027.12.18 
  

 
243267 2027.12.19 
  

 
243287 2027.12.19 
  

 
243416 2028.01.07 
  

 
243435 2028.01.07 
  

 
243488 2028.01.09 
  

 
243640 2028.01.15 
  

 
243642 2028.01.15 
  

 
243708 2028.01.18 
  

 
243911 2028.01.28 
  

 
244133 2028.02.06 
  

 
244425 2028.02.20 
  

 
244426 2028.02.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

244427 2028.02.20 
  

 
244641 2028.03.03 
  

 
244982 2028.03.26 
  

 
245108 2028.03.31 
  

 
245221 2028.04.08 
  

 
245647 2028.04.29 
  

 
245739 2028.05.06 
  

 
245883 2028.05.14 
  

 
25771 2027.11.26 
  

 
25945 2027.12.27 
  

 
27337 2028.02.08 
  

 
51708 2027.11.26 
  

 
51747 2027.11.26 
  

 
72753 2027.09.28 
  

 
72765 2027.09.28 
  

 
72846 2027.10.19 
  

 
72954 2027.11.23 
  

 
73169 2027.12.07 
  

 
73226 2027.12.15 
  

 
73257 2027.12.21 
  

 
73293 2027.12.21 
  

 
73330 2027.12.21 
  

 
73404 2028.01.04 
  

 
99711 2027.10.20 
  

 
99883 2027.12.01 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0338976 2027.08.25 
  

 
0675173 2027.05.17 
  

 
0677571 2027.07.24 
  

 
0677634 2027.07.24 
  

 
0678993 2027.08.26 
  

 
0679085 2027.08.26 
  

 
0679607 2027.07.25 
  

 
0679636 2027.07.30 
  

 
0679694 2027.07.24 
  

 
0680050 2027.07.26 
  

 
0680504 2027.08.26 
  

 
0680845 2027.08.29 
  

 
0680977 2027.08.21 
  

 
0681087 2027.08.27 
  

 
0681111 2027.08.22 
  

 
0681401 2027.08.30 
  

 
0681523 2027.08.25 
  

 
0681877 2027.08.18 
  

 
0681903 2027.08.11 
  

 
0682190 2027.08.25 
  

 
0683718 2027.08.25 
 
 

 

0684650 2027.08.27 
  

 
0685175 2027.08.27 
  

 
0686818 2027.08.01 
  

 
0689022 2027.08.26 
  

 
0689557 2027.07.30 
  

 
0689814 2027.08.30 
  

 
0922005 2027.04.26 
  

 
0933238 2027.07.18 
  

 
0933240 2027.07.18 
  

 
0933379 2027.07.11 
  

 
0933887 2027.08.22 
  

 
0934170 2027.05.28 
  

 
0934189 2027.07.25 
  

 
0934290 2027.08.01 
  

 
0934351 2027.08.01 
  

 
0934441 2027.08.21 
  

 
0934770 2027.08.16 
  

 
0935168 2027.08.30 
  

 
0935584 2027.08.30 
  

 
0936142 2027.07.16 
  

 
0936205 2027.07.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0936243 2027.08.24 
  

 
0936246 2027.08.30 
  

 
0936263 2027.08.31 
  

 
0936406 2027.08.30 
  

 
0936725 2027.07.11 
  

 
0936793 2027.08.31 
  

 
0936797 2027.08.30 
  

 
0937038 2027.08.30 
  

 
0937115 2027.08.21 
  

 
0937143 2027.08.22 
  

 
0937382 2027.08.27 
  

 
0937401 2027.08.22 
  

 
0937402 2027.07.19 
  

 
0937438 2027.08.29 
  

 
0937474 2027.08.29 
  

 
0937516 2027.08.29 
  

 
0937575 2027.08.29 
  

 
0937599 2027.08.13 
  

 
0937633 2027.08.28 
  

 
0937634 2027.08.28 
  

 
0937635 2027.08.28 
  

 
0937639 2027.08.27 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0937708 2027.08.28 
  

 
0937709 2027.08.29 
  

 
0937740 2027.08.10 
  

 
0937885 2027.08.30 
  

 
0937911 2027.08.30 
  

 
0937912 2027.08.30 
  

 
0938088 2027.08.31 
  

 
0938102 2027.08.30 
  

 
0938114 2027.08.30 
  

 
0938169 2027.08.03 
  

 
0938191 2027.08.30 
  

 
0938209 2027.08.13 
  

 
0938585 2027.08.30 
  

 
0938668 2027.07.18 
  

 
0938704 2027.08.24 
  

 
0938918 2027.08.09 
  

 
0939085 2027.08.30 
  

 
0939738 2027.08.30 
  

 
0940115 2027.08.27 
  

 
0940679 2027.08.21 
  

 
0940768 2027.08.27 
  

 
0940893 2027.07.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0940907 2027.08.22 
  

 
0940985 2027.08.27 
  

 
0940991 2027.08.27 
  

 
0940996 2027.08.27 
  

 
0941140 2027.08.27 
  

 
0941141 2027.08.27 
  

 
0941146 2027.08.29 
  

 
0941161 2027.07.31 
  

 
0941222 2027.08.25 
  

 
0941382 2027.08.10 
  

 
0941487 2027.08.16 
  

 
0941537 2027.08.30 
  

 
0941842 2027.08.30 
  

 
0941898 2027.08.27 
  

 
0942239 2027.08.27 
  

 
0942617 2027.07.20 
  

 
0942798 2027.08.27 
  

 
0943247 2027.08.27 
  

 
0943620 2027.08.30 
  

 
0944769 2027.08.31 
  

 
0945045 2027.08.29 
  

 
0946314 2027.08.30 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0948301 2027.08.27 
  

 
0948353 2027.08.30 
  

 
0948507 2027.08.27 
  

 
0948976 2027.08.27 
  

 
0949797 2027.07.26 
  

 
0950053 2027.08.27 
  

 
0951058 2027.08.24 
  

 
0951362 2027.08.31 
  

 
0952060 2027.08.24 
  

 
0952070 2027.08.24 
  

 
0952238 2027.08.27 
  

 
0952847 2027.08.10 
  

 
0954849 2027.08.24 
  

 
0954928 2027.08.30 
  

 
0955097 2027.08.30 
  

 
0955735 2027.08.31 
  

 
0957305 2027.08.20 
  

 
0958106 2027.08.28 
  

 
0958107 2027.08.28 
  

 
0958184 2027.08.31 
  

 
0961266 2027.08.29 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0669343 2017.02.20 
  

 
0669671 2017.02.19 
  

 
0669701 2017.02.22 
  

 
0670319A 2017.02.22 
  

 
0670541 2017.02.22 
  

 
0670542 2017.02.22 
  

 
0670585 2017.02.21 
  

 
0670646 2017.02.17 
  

 
0672093 2017.02.20 
  

 
0672344 2017.02.22 
  

 
0672346 2017.02.22 
  

 
0672350 2017.02.22 
  

 
0674556 2017.03.01 
  

 
0674885 2017.02.18 
  

 
0675628 2017.02.28 
  

 
0676876 2017.02.17 
  

 
0676876A 2017.02.17 
  

 
0677253 2017.02.21 
  

 
0677681 2017.02.21 
  

 
0914491 2017.01.09 
  

 
0915051 2017.02.22 
  

 
0915710 2017.02.20 
  

 
0915714 2017.02.20 
  

 
0915715 2017.02.20 
  

 
0916136 2017.02.22 

0916363 2017.02.22 
  

 
0916796 2017.02.20 
  

 
0917250 2017.02.21 
  

 
0917263 2017.02.22 
  

 
0917359 2017.02.22 
  

 
0917779 2017.02.21 
  

 
0918013 2017.02.23 
  

 
0918085 2016.12.20 
  

 
0918178 2017.02.22 
  

 
0918541 2017.02.22 
  

 
0918551 2017.02.20 
  

 
0918553 2017.02.20 
  

 
0918559 2017.02.20 
  

 
0918564 2017.02.22 
  

 
0918688 2017.02.23 
  

 
0918885 2017.02.20 
  

 
0919026 2017.02.20 
  

 
0919027 2017.02.20 
  

 
0919439 2017.02.19 
  

 
0919527 2017.02.20 
  

 
0919614 2017.03.01 
  

 
0919833 2017.02.20 
  

 
0919847 2017.02.19 
  

 
0919976 2017.02.20 
  

 
0920130 2017.02.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0920239 2017.02.20 
  

 
0920310 2017.02.23 
  

 
0920476 2017.02.19 
  

 
0920875 2017.02.21 
  

 
0921459 2017.02.22 
  

 
0921471 2017.02.20 
  

 
0921547 2017.03.02 
  

 
0921686 2017.02.19 
  

 
0921817 2017.02.22 
  

 
0922128 2017.02.23 
  

 
0922131 2017.02.23 
  

 
0922558 2017.03.02 
  

 
0923177 2017.02.22 
  

 
0923178 2017.02.21 
  

 
0923179 2017.02.23 
  

 
0923180 2017.02.23 
  

 
0923181 2017.02.23 
  

 
0923550 2017.02.19 
  

 
0924213 2017.02.22 
  

 
0924628 2017.02.22 
  

 
0924760 2017.02.23 
  

 
0924763 2017.02.20 
  

 
0925136 2017.02.23 
  

 
0925560 2017.02.19 
  

 
0925983 2017.02.23 
  

 
0926036 2017.02.21 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0926246A 2017.03.01 
  

 
0926801 2017.02.21 
  

 
0928007 2017.02.23 
  

 
0929009 2017.02.19 
  

 
0929234 2017.02.22 
  

 
0929958 2017.02.21 
  

 
0931833 2017.02.20 
  

 
0932710 2017.02.21 
  

 
0933729 2017.02.22 
  

 
0933998 2017.03.02 
  

 
0934137 2017.02.22 
  

 
0934230 2017.02.20 
  

 
0936551 2017.02.20 
  

 
0939066 2017.02.20 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0946877 2017.08.08 
  

 
0998031 2017.04.10 
  

 
1094339 2017.05.25 
  

 
1136528 2017.05.25 
  

 
1178634 2017.07.17 
  

 
1183184 2017.05.24 
  

 
1190744 2017.07.13 
  

 
1204191 2017.05.25 
  

 
1255090 2017.05.24 
  

 
1255189 2017.05.24 
  

 
1255404 2017.05.25 
  

 
1266079 2017.05.24 
  

 
1274594 2017.05.24 
  

 
1279576 2017.06.13 
  

 
1295237 2017.07.11 
  

 
1309008 2017.06.13 
  

 
1339447 2017.07.05 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 36/17 ble varemerke-
registreringene 293684 og 293685 kunngjort med feil 
i varefortegnelsene. Se nye kunngjøringer s. 4 og 5. 


	Forside
	Innholdsfortegnelse
	Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse
	Registrerte varemerker
	Internasjonale varemerkeregistreringer
	Ansvarsmerker
	Innsigelser
	Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
	Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
	Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver
	Oppheving av varemerkeregistrering
	Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
	Lisenser
	Endringer i fullmaktsforhold
	Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
	Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving
	Fornyelser
	Fornyede internasjonale registreringer
	Ikke fornyede internasjonale registreringer
	Slettede internasjonale registreringer
	Rettelse



