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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.: 294691 
(151) Reg.dato.: 2017.11.01 
(210) Søknadsnr.: 201708652 
(220) Inndato: 2017.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nile Holding AG, Hauptstrasse 33, CH-2572 SUTZ, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Såper; parfymer; parfymevarer; eteriske oljer; 

kosmetikk. 
  Klasse 9   Briller, solbriller; brilleetuier; brillesnorer og 

brillekjeder. 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, samt varer laget av disse 

materialer, inkludert i denne klassen; vesker, 
håndvesker; små lærvarer; lommebøker; strandvesker; 
reisekister, kofferter; kosmetikkvesker solgt tomme; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker. 

  Klasse 20   Møbler; kontormøbler; hagemøbler; campingmøbler; 
billedrammer; plantestativer; hyller og bokhyller 
(møbler); dusjforhengstenger og dusjforhengringer; 
garderobestativer; puter; kurvvarer; kunstverk laget av 
tre, voks, gips eller plast; madrasser; vindharper; speil; 
oppslagstavler av kork; rullegardiner og persienner; 
gardinstenger og gardinskinner; kleshengere; møbler 
og dekorasjoner av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast. 

  Klasse 25   Klær; belter, lærbelter; fottøy; hodeplagg; halstørkler 
og skjerf. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294847 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708169 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RIBER & BRECHAN AS, Markaplassen 15, 7054 

RANHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfyme og hårprodukter. 
  Klasse 14   Smykker, armbånd og urverk. 
  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294848 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.18, EM, 016052219 
(210) Søknadsnr.: 201706478 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOTO 10 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Box 7399, SE-10391 
STOCKHOLM, Sverige 

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

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

  Klasse 9   Dataprogramvare; interaktiv dataprogramvare; 
Nedlastet eller nedlastbart dataprogramvare; 
elektroniske publikasjoner; nedlastede 
dataprogramvare publikasjoner; data registrert 
elektronisk fra internett; applikasjoner; webside-
applikasjoner; optisk registrert data for datamaskiner; 
programvare og apparater for nedlasting, overføring, 
mottak, levering, publisering, utpakking, koding, 
dekoding, lesing, lagring og organisering av 
audiovisuell, videografiske og skrevne data; 
dataprogramvare for innsamling, behandling, 
overvåkning, analysering, administrering og/eller 
rapportering av informasjon; dataprogramvare for 
innsamling, behandling, overvåkning, analysering, 
administrering og/eller rapportering av informasjon 
vedrørende bruk og ytelse for programvare, 
applikasjoner, data- og videospill, websider, virtuelle 
verdener og audiovisuelt innhold; informasjon lagret i 
eller på elektroniske, magnetiske og/eller optiske 
medier; publikasjoner i elektronisk format levert online 
fra en database eller fra fasiliteter som tilbys på 
internett eller andre nettverk (inkludert nettsider); 
elektroniske oppslagstavler; online databaser; lyd-, 
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bilde- og dataopptak; instruksjons- og 
undervisningsmateriell i form av apparater og 
instrumenter. 

  Klasse 16   Trykksaker; bøker; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

  Klasse 35   Forretningsevaluering; innhenting av 
bedriftsopplysninger; gallupundersøkelse; planlegging, 
initiering og koordinering av forskning, utvikling og nye 
virksomheter (startups); statistisk informasjon; 
arrangering av konkurranser for reklame, 
forretningsmessige og kommersielle formål; 
Konsulentvirksomhet og rådgivning innenfor 
arbeidsmarkedsspørsmål og etablering av nye 
virksomheter.  

  Klasse 36   Finansiell rådgivning og finansiering for bedrifter, 
spesielt startups; finanstjenester; finansiell forvaltning, 
informasjon, sponsing og evaluering; finansrådgivning; 
kapitalinvestering; utlån [finansiering]; 
forsikringsvirksomhet; forsikringsinformasjon; 
forsikringsrådgivning; Fordeling av ressurser til 
forskning og aktiviteter knyttet til slik fordeling; 
Informasjon om og analyse av finansieringsspørsmål. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; kommunikasjon via portal for 
innhenting av informasjon; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser (telekommunikasjon).  

  Klasse 41   Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; 
kulturaktiviteter; arrangering og gjennomføring av 
konferanser, kongresser, seminarer, workshops, 
symposier, utdannelse- og temadager og debatter; 
Arrangering av fora og arrangementer for utveksling av 
ideer, meninger, informasjon, samt nettverksbygging; 
utgivelse av bøker; filmproduksjon; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; produksjon av utdannelses- 
og undervisningsmaterialer; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
informasjon om undervisning, utdannelse og 
kompetanseutvikling; arrangement av konkurranser 
med opplæringsformål. 

  Klasse 42   Forskning og utvikling innen teknologi, transport, 
kommunikasjon og arbeidslivet (omstendigheter skapt 
av arbeidsmarkedet), herunder 
demonstrasjonsaktiviteter og støtte til andre ved 
utførelse av tjenester innenfor nevnte områder, 
utvikling av samarbeid og støtte til andre ved utførelse 
av tjenester innenfor nevnte områder, utvikling av 
samarbeid, stimulering av de deltakende, stimulering 
som skal bidra til overføring av kunnskap og utvikling, 
undersøkelser vedrørende forskning og utvikling. 

  Klasse 43   Tilveiebringelse av lokaler og fasiliteter til 
kontorarbeid; møter, konferanser, seminarer og 
utstillinger; møter, konferanser, seminarer og 
utstillinger med det formål å fremme og starte nye 
virksomheter; utleie av midlertidig overnatting; utleie av 
kontormøbler og annet inventar til kontor, inklusiv 
computere og IT-support. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; lisensiering av immateriell 
eiendomsrett; undersøkelser, rådgivning, analyse og 
overvåking av utviklingstrekk knyttet til næringspolitiske 
spørsmål, samfunnsøkonomiske spørsmål (politiske), 
velferdsspørsmål (politiske), arbeidsmarkedsspørsmål 
(politiske). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294849 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708170 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inwido Norway AS, Ulsmågvegen 7, 5224 NESTTUN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger 
av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer; vinduer av metall; dører av metall; markiser av 
metall for utendørsbruk; persienner og rullgardiner av 
metall: dørhåndtak av metall; dørkarmer av metall; 
dørbeslag av metall; dørbolter; dørfyllinger av metall; 
dørstoppere av metall; vindushåndtak av metall; 
vindusrammer av metall; vindusstenger av metall; 
vindusskodder av metall; vindusbeslag av metall; 
vindushasper av metall; vippevinduer av metall; 
jernbeslag for dører; garasjedører av metall. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); bygningssnekkerarbeid; 
vinduer, ikke av metall; vindussnekkerarbeid, nemlig 
vinduskarmer, sprosser og vindposter; vindusglass 
(unntatt glass for vinduer for kjøretøy); vindusglass for 
bygningsformål; vindusskodder, ikke av metall; 
vindusrammer, ikke av metall; glassruter (fargete -); 
insektsnett, ikke av metall; vippevinduer, ikke av metall; 
dører, ikke av metall; dørkarmer, ikke av metall; 
dørpaneler, ikke av metall, dørfyllinger, ikke av metall; 
garasjedører, ikke av metall. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre 
klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast; persienner for innendørs bruk (møbler); 
ruller for rullgardiner; trinser av plast for persienner; 
persienner av tre (møbler); dørhåndtak, ikke av metall; 
vindushåndtak, ikke av metall; beslag for dører, ikke av 
metall; vindusbeslag, ikke av metall; gardinringer; 
gardinstenger. 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
senge- og bordtepper; rullgardiner; gardiner av tekstil 
eller plast; gardinholdere av tekstiler; fortrekksgardiner; 
myggnett; portiere; rullgardiner for innendørsbruk; 
vertikale rullgardiner av tekstil. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; installasjon av vinduer og 
dører; reparasjon og vedlikehold av vinduer og dører. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294850 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708153 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ORAGE AS, Jarlsøveien 50, 3124 TØNSBERG, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT BJØRN L G BRAATHEN AS, Postboks 270, 

3101 TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Digitale bøker nedlastbare fra internett. 
  Klasse 16   Bøker, magasiner og bokasiner. 
  Klasse 41   Elektroniske forlagstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294851 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708171 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inwido Norway AS, Ulsmågvegen 7, 5224 NESTTUN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og 
små gjenstander av metall (isenkramvarer); vinduer av 
metall; dører av metall; dørhåndtak av metall; 
dørkarmer av metall; dørbeslag av metall; dørbolter; 
dørstoppere av metall; vindushåndtak av metall; knotter 
[håndtak] av metall; vindusstenger av metall; 
vindusskodder av metall; vindusbeslag av metall; 
vindushasper av metall; vippevinduer av metall; trinser 
av metall. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); vinduer, ikke av 
metall; vippevinduer, ikke av metall; dører, ikke av 
metall. 

  Klasse 20   Dørhåndtak, ikke av metall; vindushåndtak, ikke av 
metall; beslag for dører, ikke av metall; vindusbeslag, 
ikke av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294852 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201706815 
(220) Inndato: 2017.05.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazon Europe Core S.à r.l., 5, Rue Plaetis, LU-2338 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Bærbare og håndholdte elektroniske innretninger for 
overføring, lagring, organisering, manipulering, opptak 
og gjennomgang av tekst, bilder, lyd, video og data, 
inkludert via globale datanettverk, trådløse nettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk  og elektroniske 
og mekaniske deler og tilbehør dertil; datamaskiner, 
nettbrettmaskiner, elektroniske boklesere, lyd- og 
videospillere, elektroniske personlige 
planleggingskalendere, personlige digitalassistenter 
[PDA-er] og GPS [Global Positioning System] –
navigasjonsenheter og elektroniske og mekaniske deler 
og tilbehør dertil; datamaskin-periferiutstyr, monitorer, 
skjermer, ledninger, kabler, modemer, skrivere, 
harddisker, adaptere, adapterkort, kabelkontakter, plug-
in kontakter, elektriske strømkontakter, 
dockingstasjoner drivere; batteriladere; batteripakker; 
minnekort og minnekortlesere; hodetelefoner og 
øretelefoner; høyttalere, mikrofoner og hodetelefoner; 
etuier, deksler, og stativer for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter og datamaskiner; fjernkontroller 
for bærbare og håndholdte elektroniske enheter og 
datamaskiner; datamaskinvarer (hardware) for bruk i 
levering av lydoverføring og visning for e-lesere; 
bærbare elektroniske enheter for å motta  og lese lyd 
gjennom trådløs internettilgang; bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter for overføring, lagring, 
manipulering, avspilling og gjennomgang av lydfiler og 
videofiler, nemlig via globale datanettverk, trådløse 
nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
digitale lyd- og videospillere; programvare for bruk på 
bærbare og håndholdte elektroniske enheter, 
programvarepakker for utvikling av programvare 
bestående av programvareutviklingsverktøy for 
utvikling av innhold og tjenestelevering over globale 
datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnett; nedlastbare lydverk , visuelle 
verk , audiovisuelle verk og elektroniske publikasjoner 
bestående av bøker, blader, aviser, tidskrifter, 
nyhetsbrev, magasiner og manualer for en rekke emner 
av almenn interesse for brukere; dataprogramvare for 
applikasjonsutvikling; dataprogramvare for overføring, 
deling, mottak, nedlasting, visning og overføring av 
lydverk og audiovisuelle verker via bærbare 
elektroniske enheter og datamaskiner; 
dataprogramvare for formatering og konvertering av 
lydverk og audiovisuelle verk til et format som er 
kompatibelt med bærbare elektroniske enheter og 
datamaskiner; dataprogramvare som gjør at lydverk og 
audiovisuelle verk kan lastes ned og åpnes på en 
datamaskin eller andre bærbare elektroniske 
forbrukerenheter; data- og elektronisk spillprogramvare. 

  Klasse 42   Tilby vertsserver for tredjepartsinnhold, fotoer, 
videoer, tekst, data, bilder, webområder og annet 
elektronisk arbeid; tilveiebringe søkemotorer; 
tilveiebringe søkeplattformer for å la brukere be om og 
motta fotoer, videoer, tekst, data, bilder og elektronisk 
arbeid; interaktive hostingtjenester som lar brukere 
publisere og dele sine egne fotoer, videoer, tekst, data, 
bilder online; datamaskintjenester, nemlig opprettelse 
av virtuelle fellesskap for brukere for å delta i 
diskusjoner, få tilbakemelding, danne virtuelle 
fellesskap og delta i sosiale nettverk; vedlikehold og 
oppdatering av programvare vedrørende datamaskin, 
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Internett- og passordsikkerhet og forhindring av 
datamaskin-, Internett- og passordrisikoer; tilveiebringe 
informasjon innen astronomi, vær, miljø, interiørdesign, 
teknologi, datamaskiner, programvare, 
datamaskinperiferiutstyr, datamaskinvare, geologi, 
ingeniørvirksomhet, arkitektur, medisinsk forskning og 
produktforskning og testing via Internett eller andre 
data- eller kommunikasjonsnettverk; design og utvikling 
av dataprogramvare; dataprogramvareinstallasjon og -
vedlikehold; tilveiebringe et webområde med teknisk 
informasjon vedrørende dataprogramvare og -
maskinvare; rådgivningstjenester for datamaskinvare, -
programvare, applikasjoner og nettverk; datatjenester 
[konsultasjon]; feilsøkingstjenester for datamaskinvare; 
dataprogrammering; dokumentdataoverføring fra et 
dataformat til et annet; hosting av digitalt innhold på 
globale datamaskinnettverk, trådløse nettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
søkeplattformer for å la brukere be om og motta, 
innhold, tekst, visuelt arbeid, lydarbeid, audiovisuelt 
arbeid, litterært arbeid, data, filer, dokumenter og 
elektronisk arbeid; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare og online-fasiliteter for å gi 
brukere tilgang til og muliggjøre nedlasting av 
dataprogramvare; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar dataprogramvare som genererer 
tilpassede anbefalinger av programvareapplikasjoner 
basert på brukerpreferanser; overvåking av datastyrte 
data- og datamaskinsystemer og nettverk for 
sikkerhetsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294853 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707878 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Protos Biotech LTD, Løbergsalléen 5, 5073 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Morsmelkerstatning; dyrefôrtilsetninger for 
veterinæriske formål; preparater til behandling 
avdiabetes; drikkevarer tilpasset medisinske formål; 
koffeinpreparater for medisinske 
formål;koffeinpreparater for stimulerende bruk; 
kalsiumtilsatte søtsaker for medisinske 
formål;kalsiumtilsetninger; trankapsler; trankapsler; 
fruktjuice for diabetikere tilpasset medisinskeformål; 
fruktnektar for diabetikere tilpasset medisinske formål; 
diarémedisiner;kosttilskuddsdrikker; kosttilskudd for 
kontroll av kolesterol; kosttilskudd for 
mennesker;kosttilskudd for mennesker og dyr; 
kosttilskudd for veterinæriske formål; diettmat til dyr 
formedisinske formål; diettmat og substanser for 
medisinsk eller veterinærisk bruk; diettmat 
ogsubstanser for medisinsk eller veterinærisk bruk, 
babymat; diettmatpreparater tilpassetmedisinske 
formål; diettmattilsetninger; diettmatpreparater tilpasset 
medisinske formål;diettsubstanser bestående av 
vitaminer, mineraler, aminosyrer og sporstoffer; 
diettsubstanserbestående av vitaminer, mineraler og 
sporstoffer, enten individuelt eller kombinert; 
diettsukkerfor medisinske formål; midler for tilføring av 
medisiner i form av kapsler som gjør det mulig åtilføre 

de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av 
legemidler slik at de virker i organismen idet 
tidsrommet og med den styrken man ønsker.; midler for 
tilføring av medisiner i pulverformsom gjør det mulig å 
tilføre de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av 
legemidler slik at devirker i organismen i det 
tidsrommet og med den styrken man ønsker.; midler for 
tilføring avmedisiner i tablettform som gjør det mulig å 
tilføre de aktive ingrediensene for et bredt utvalgav 
legemidler slik at de virker i organismen i det 
tidsrommet og med den styrken man 
ønsker.;fôrtilsetninger for veterinæriske formål; 
fiskeoljer for medisinske formål; fôrtilsetninger 
forveterinæriske formål; mat tilpasset diabetikere; mat 
for enteral ernæring; mat for spedbarn;gastrointestinale 
behandlingspreparater; lysinpreparater; 
måltidserstatning og kosttilskudd iform av 
drikkeblandinger for medisinske formål; 
måltidserstatningsbarer for medisinske 
formål;måltidserstatningsdrikkeblandinger for 
medisinske formål; måltidserstatningsdrikker 
formedisinske formål; måltidserstatningspulver for 
medisinske formål; måltidserstatningsshaker 
formedisinske formål; måltidserstatningssnacks for 
medisinske formål; medisinske babyoljer;medisinske 
drikkevarer; medisinske kroppskremer; medisinske 
ansiktskremer; medisinskehårpleiemidler; medisinske 
hudkremer; medisinske hudkremer og kremer for 
kropp, hud, ansiktog hender; medisinske muskelbad; 
medisinske hudpleiemidler; medisinske 
hudkremer;medisinske tilsetninger i dyremat; 
medisinske kremer; medisinske urteekstrakter for 
medisinskeformål; medisinsk urtespray og urtekrem til 
utvortes bruk; medisinske preparater ogsubstanser; 
medisinske preparater for munn i form av dråper, 
kapsler, tabletter ellerkomprimerte tabletter; 
mineralernæringstilsetninger; mineraltilsetninger; 
muskelavslappendemidler; naturlige kosttilskudd for å 
behandle klaustrofobi; nukleinsyresekvenser for 
medisinskeog veterinæriske formål; nutrasøytisk mat 
for terapeutiske formål; nutrasøytisk mat 
somkosttilskudd; ernæringsdrikkblandinger som 
måltidserstatninger for medisinske formål;ernæringsrike 
drikkevarer for medisinske formål; ernæringsrikt vann 
for medisinske formål;ernæringstilskudd for dyrefôr; 
ernæringstilskudd for kufôr; ernæringstilskudd for 
veterinæriskeformål; ernæringstilskudd laget av stivelse 
tilpasset medisinske formål; ernæringsrikesubstanser 
for kulturer i mikroorganismer; farmasøytiske 
legemidler; farmasøytiske kremer forhuden; 
farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske 
preparater og substanser forforebyggelse av kreft; 
farmasøytiske preparater og substanser for behandling 
av skadet hud ogvev; farmasøytiske preparater og 
substanser for behandling av gastrointestinale 
sykdommer;farmasøytiske preparater og substanser 
med smertestillende egenskaper; 
farmasøytiskepreparater og substanser med 
antiinflammatoriske egenskaper; farmasøytiske 
preparater fordyr; farmasøytiske preparater for 
dyrehudpleie; farmasøytiske preparater for 
helseomsorg;farmasøytiske preparater for menneskelig 
bruk; farmasøytiske preparater 
forimmunitetskorrigering; farmasøytiske preparater for 
regulering av immunforsvaret;farmasøytiske preparater 
for forebyggelse av osteoporose; farmasøytiske 
preparater forforebyggelse av strekkmerker; 
farmasøytiske preparater for behandling av kreft; 
farmasøytiskepreparater for behandling av hjerte- og 
karsykdommer; farmasøytiske preparater for 
behandlingav sykdommer i sentralnervesystemet [cns]; 
farmasøytiske preparater for behandling avdiabetes; 
farmasøytiske preparater for behandling av 
fordøyelsessykdommer; farmasøytiskepreparater for 
behandling av øyesykdommer og -tilstander; 
farmasøytiske preparater forbehandling av 
hormonforstyrrelser; farmasøytiske preparater for 
behandling avhormonforstyrrelser og forebyggelse av 
osteoporose; farmasøytiske preparater for 
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behandlingav smittsomme sykdommer; farmasøytiske 
preparater for behandling av 
osteoporose;farmasøytiske preparater for å behandle 
allergier; farmasøytiske preparater for å 
behandleidrettsskader; farmasøytiske preparater for 
bruk innen kjemoterapi; farmasøytiske preparaterfor 
bruk innen dermatologi; farmasøytiske preparater for 
bruk innen onkologi; farmasøytiskepreparater for 
sårskader; farmasøytiske, medisinske og veterinære 
preparater;fruktsmaktilsatte 
kosttilskuddsdrikkeblandinger i 
pulverform;ernæringstilskuddsdrikkeblandinger i 
pulverform; preparater for å lage diettdrikker 
tilpassetmedisinske formål; preparater for å lage 
medisinske drikkevarer; slankepiller; slankete 
formedisinske formål; soyaproteinkosttilskudd; stivelse 
for kostholdsformål; sukkererstattninger formedisinske 
eller terapeutiske formål; trypsin for medisinsk bruk; 
tryptofanpreparater;veterinæriske preparater og 
substanser; veterinæriske preparater for behandling 
avtarmbakterier; vitamindråper; vitaminberiket brød for 
terapeutiske formål; vitaminberiket vannfor medisinske 
formål; vitaminberikede drikkevarer for medisinske 
formål; vitaminpreparater og-substanser; vitaminer; 
vitaminer for dyr; vitaminer for kjæledyr; 
vitamintilskudd;vitamintilskudd i tablettform for å lage 
sprudlende drikkevarer ved tilsetting av 
vann;vitamintabletter; sinkkosttilskudd; 
sinktilskuddpastiller; stivelse for dietetisk eller 
farmasøytiskbruk; salt for mineralbad; sirup for 
farmasøytisk bruk; farmasøytiske produkter; 
kalkbasertefarmasøytiske preparater; 
vitaminpreparater; farmasøytiske preparater for 
behandling avsolbrenthet; planteavkok for farmasøytisk 
bruk [dekokter]; farmasøytiske midler for 
fordøyelse;mineralvann for medisinsk bruk; 
mineralvannsalter; salter for medisinsk bruk; gelatin 
formedisinsk bruk; fett for medisinsk bruk; fett for 
veterinærmedisinsk bruk; pepton forfarmasøytisk bruk; 
maltmelk for medisinsk bruk; linfrømel for farmasøytisk 
bruk; lotion forfarmasøytisk bruk; gjær for farmasøytisk 
bruk; malt for farmasøytisk bruk; 
ernæringssubstanserfor mikroorganismer; lotion for 
veterinærbruk; salver for farmasøytisk bruk; pepsin 
forfarmasøytisk bruk; tabletter for farmasøytisk bruk; 
røtter for medisinsk bruk; medisinsk 
sukker;veterinærmedisinske preparater; dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk; næringsmidler 
forbabyer; mandelmelk for farmasøytisk formål; 
dietetiske drikker for medisinsk bruk; 
medisinskepreparater for slanking; kornderivater for 
dietetiske eller medisinske formål; kjemiskepreparater 
for farmasøytisk bruk; preparater til diagnostikk for 
medisinsk bruk; dietetiske stofferfor medisinsk bruk; 
kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemiske 
reagenser for medisinskeller veterinært bruk; dietetiske 
kostfibre; sporstoffpreparater for mennesker og dyr; 
fiskemelfor farmasøytiske formål; slankepiller; 
eggehvitebaserte kosttilskudd; linfrøbaserte 
kosttilskudd;hvetespirebaserte kosttilskudd; 
gjærbaserte kosttilskudd; enzymbasert 
kosttilskudd;glukosebasert kosttilskudd; kaseinbasert 
kosttilskudd; medisinsk dyrefôr; 
morsmelkerstatning;tørrmelk for spedbarn; kollagen for 
medisinske formål; planteekstrakter for 
farmasøytiskeformål; immunstimulerende midler; 
frysetørret mat for medisinske formål; frysetørret kjøtt 
formedisinske formål; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294854 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707249 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 VEJLE, 
Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Bindemidler til industrielle formål; klebemidler. 
  Klasse 2   Maling, ferniss, lakk, rustbeskyttelsesmidler og 

treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, 
dekoratører, boktrykkere og kunstnere; kitt i form av 
maling; grunning; fortynnere til lakk og maling. 

  Klasse 3   Malingsfjerner, midler til fjerning av maling, tre-
rensemidler, grunnrensemidler, rensemidler. 

  Klasse 16   Klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, 
artikler til bruk for kunstnere, pensler, maleruller, 
malerullesett, ruller til påføring av maling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294855 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708180 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 
OSLO, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og 

skogbruk; gjødningsmidler; kjemiske produkter og 
gjødningsmidler brukt i vannings-, overrislings- og 
irrigasjonssystemer. 

  Klasse 7   Vannings-, overrislings- og irrigasjonssystemer, 
inkludert slanger, slangevogner, tuter, munnstykker, 
dyser, rørledninger, vannrør, ledningsrør og koblinger; 
verktøymaskiner; maskiner for vanning-, overrisling- og 
irrigasjon; maskiner for å blande gjødningsmidler og 
vann; motorer og maskiner, inkludert deler og tilbehør 
til måling av klorofyllinnhold i planter, deler og tilbehør 
til måling av gjødselinnhold i jord og vann; maskiner, 
deler og tilbehør til måling av nitrogenkrav i avlinger; 
maskiner, deler og tilbehør til måling, tilpassing og 
distribuering av gjødsel, vann og blandinger derav; 
maskiner, deler og tilbehør til måling av nedbør; 
maskiner, deler og tilbehør til måling av mineralinnhold 
i jord; maskiner, deler og tilbehør til måling, dosering og 
miksing av gass og væsker; koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne) 

  Klasse 9   Software og brukersoftware, inkludert brukersoftware 
innen vannings-, overrislings- og irrigasjonsfeltet, for 
gjødsel og for blanding av gjødningsmidler og vann; 
software for vanningssystemer, herunder planlegging 
av slike, prosjekt og landskapsplanlegging, 
kostnadsoptimalisering av vanning; software for 
jordbrukere til bruk i administrasjon av vanning, 
herunder inkludering av værdata, sensorer og 
agrinomiske data til web-tjenester for jordbrukere; 
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temperatur sensorer; oksygen sensorer, ikke for 
medisinsk bruk; sensorer for avlesning av 
temperaturer; avstandsbetjente tempratursensorer; 
elektriske og elektroniske kontrollapparater til bruk med 
ventilasjonsapparater eller installasjoner; elektriske og 
elektroniske kontroller for vannings og 
overrislingssystemer; software for design av vaninngs- 
og overrislingssystemer, samt for optimalisering av 
hydrauliske systemer; software for integrering av 
applikasjoner og databaser; Software for kontroll og 
administrasjon av applikasjoner knyttet til servertilgang; 
software til for simulering brukt ved design og utvikling 
av industrielle produkter; sensorer og måleapparater; 
kjølesensorer; software for drift og kontroll av  
vannings-, overrislings- og irrigasjonssystemer; 
trådløse mottakere og sendere for bruk i vannings-, 
overrislings- og irrigasjonssystemer i nettverk; software 
for sporing av kjøretøyer og preventivt vedlikehold; 
elektroniske automatiske vannings-, overrislings- og 
irrigasjonstimere og kontrollapparater; håndholdte 
elektroniske enheter for programmering av automatiske 
vannings-, overrislings- og irrigasjonssystemer; 
pumpestasjoner for vanning-, overrisling- og irrigasjon 
bestående av elektroniske kontrollpaneler, 
styringssoftware og elektriske kontroll apparater; 
trådløse datasystemer for kontroll av vannings-, 
overrislings- og irrigasjonssystemer, samt 
sprinkleranlegg; trådløse kontrollsystemer for ventiler 
og rørsystemer, samt målere til slike; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, inkludert apparater, 
instrumenter og sensorer til måling av klorofyllinnhold i 
planter, apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av gjødselinnhold i jord,  apparater, instrumenter og 
sensorer til måling av nitrogenkrav i avlinger og 
apparater, instrumenter og sensorer til måling, 
spredning, fordeling og distribuering av gjødsel,  
apparater, instrumenter og sensorer til måling av 
nedbør,  apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av mineralinnhold i jord; databehandlingsutstyr og 
software til å kontrollere og regulere spredning av 
gjødsel; utstyr til måling, dosering og miksing av gass 
og væsker, herunder de bestående primært av 
software, elektroniske kontrollpaneler, sensorer, 
innsprøytingspumper, strømmingsmålere, strømmings- 
og trykkbrytere, trykkindikatorer og –regulatorer, 
doseringsventiler og alarmsystemer; gassdetektorer; 
manometre; apparater for opptak, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksdisker; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; software, 
inkludert software for måling av nitrogenkrav i avlinger 
og software til måling, spredning, fordeling og 
distribusjon av gjødsel, software til måling av 
klorofyllinnhold i planter, software til måling av 
gjødselinnhold i jord, software til måling av 
mineralinnhold i jord, software til måling, dosering og 
miksing av gass og væsker; applikasjoner (app’er); 
software for måling, dosering og blanding av væsker og 
gjødningsmidler; apparater, instrumenter og sensorer til 
bruk i jordbruk, hagebruk, havbruk, skogbruk og marine 
næringer. 

  Klasse 20   Tanker og beholdere for væsker, vann og for gjødsel, 
inkludert tanker og beholdere for blandinger derav. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294856 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708159 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HELSESISTA TALE MARIA KROHN ENGVIK, Likollen 

11 A, 1481 HAGAN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294857 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707869 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; 
parfymer, eau-de-cologne og dufter for personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294858 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707874 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter til industriell bruk; kunstige og 

syntetiske harpikser; plast i form av pulver, pasta, 
væsker, dispersjoner, emulsjoner eller granulater for 
bruk i produksjon; klebemidler for industriell bruk; 
Kjemiske produkter til industriell bruk i form av 
temperaturherdende pulver på polyester-, epoksy-, 
polymer-, fluorpolymer-, polyuretan-basis for 
beskyttende og dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter og 
treprodukter. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; groehindrende maling for 
båter, skip og olje-rigger; rust- og 
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsesmidler; 
overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, 
skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for 
beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller 
treprodukter. 

  Klasse 3   Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til 
sliping; såper (ikke-medisinske), Voks for parkettgulv, 
Vaskemidler for husholdningsbruk, vaskemidler, 
Skuremidler, Sandpapir, Rense-, polerings-, avfettings- 
og slipemidler, Preparater for stripping av voks fra gulv, 
Poleringsvoks.  

  Klasse 7   Verktøymaskiner; blandemaskiner for maling; 
maskiner for maling; sprøytemalingsapparater; pistoler 
for maling. 

  Klasse 8   Skraper [håndverktøy], Sparkler, spatler [redskap].  
  Klasse 9   Fotografiske, optiske apparater og instrumenter samt 

apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll; 
magnetiske databærere; kompaktdisker; DVD-er og 
andre digitale opptaksmedier; elektroniske styrings-
systemer for blandemaskiner for maling; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare, Dataprogrammer for visualisering av 
fargesetting av boliger, bygninger eller gjenstander, 
databehandlingsprogrammer, Databehandlingsutstyr 
og datamaskiner, Databrikkesett for overføring av data 
til og fra en prosessorenhet, datamatriser; fotosensorer; 
undervisnings- og opplæringsutstyr; måleredskaper; 
måleinstrumenter; målebegre. 

  Klasse 16   Papir, papp og bøker og tidsskrifter laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
artikler til bruk for kunstnere; malerverktøy, herunder: 
pensler og malerruller; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykte 
fargeprøver og trykte fargepaletter; malertrau; 
malerbøtter; malerfilt; maskeringsblad; trykt materiell i 
form av fargeprøver; malerpensler. 

  Klasse 17   Isolasjonsmaling. 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer ikke av metall; belegningsmidler 

(byggematerialer); betong; mørtel; mørtelblanding; 
portlandsement; sementblandinger; sementpuss laget 
av farget kunstig harpiks; bek 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; detaljhandel, netthandel 
og post-ordresalg av følgende varer: Kjemiske 
produkter til industriell bruk, kunstige og syntetiske 

harpikser, plast i form av pulver, pasta, væsker, 
dispersjoner, emulsjoner eller granulater for bruk i 
produksjon, klebemidler for industriell bruk, Kjemiske 
produkter til industriell bruk i form av 
temperaturherdende pulver på polyester-, epoksy-, 
polymer-, fluorpolymer-, polyuretan-basis for 
beskyttende og dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter og 
treprodukter, Maling, fernisser, lakker, groehindrende 
maling for båter, skip og olje-rigger, rust- og 
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsesmidler, 
overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, 
skip og oljerigger, pulverlakk, pulverlakk for 
beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller 
treprodukter, Midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning, samt til sliping, såper (ikke-medisinske), 
Voks for parkettgulv, Vaskemidler for 
husholdningsbruk, vaskemidler, Skuremidler, 
Sandpapir, Rense-, polerings-, avfettings- og 
slipemidler, Preparater for stripping av voks fra gulv, 
Poleringsvoks, verktøymaskiner, blandemaskiner for 
maling, maskiner for maling, sprøytemalingsapparater, 
pistoler for maling, Skraper [håndverktøy], Sparkler, 
spatler [redskap], Fotografiske, optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, kontroll, magnetiske databærere, 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier, elektroniske styrings-systemer for 
blandemaskiner for maling, databehandlingsutstyr, 
datamaskiner, dataprogramvare, Dataprogrammer for 
visualisering av fargesetting av boliger, bygninger eller 
gjenstander, databehandlingsprogrammer, 
Databehandlingsutstyr og datamaskiner, Databrikkesett 
for overføring av data til og fra en prosessorenhet, 
datamatriser, fotosensorer, undervisnings- og 
opplæringsutstyr, måleredskaper, måleinstrumenter, 
målebegre, Papir, papp og bøker og tidsskrifter laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
trykksaker, artikler til bruk for kunstnere, malerverktøy, 
herunder: pensler og malerruller, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykte 
fargeprøver og trykte fargepaletter, malertrau, 
malerbøtter, malerfilt, maskeringsblad, trykt materiell i 
form av fargeprøver, malerpensler, bek, 
Isolasjonsmaling, Bygningsmaterialer ikke av metall, 
belegningsmidler (byggematerialer), betong, mørtel, 
mørtelblanding, portlandsement, sementblandinger, 
sementpuss laget av farget kunstig harpiks.  

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

  Klasse 37   Vedlikeholds- og reparasjonstjenester; utvendig 
rengjøring av bygninger og fremskaffelse av relatert 
informasjon; byggevirksomhet; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med byggkonstruksjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rekonstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fartøy; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjons- og installasjonstjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon. 

  Klasse 41   Akademiske utdanningstjenester; Faglig 
kompetanseopplæring; Faglige opplæringstjenester; 
fotografiske bibliotektjenester; nettbaserte digitale 
forlagstjenester; nettbasert utgivelse av elektroniske 
bøker og tidsskrifter; organisering av opplæring; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
kongresser og vitenskapelige konferanser; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; undervisning; tjenester innen utdanning, 
opplæring og undervisning i forbindelse med 
fabrikasjon og produksjon; utgivelse av tidsskrifter; 
utgivelse av trykksaker i elektronisk form; utgivelse av 
trykksaker i elektronisk form på internett. 

  Klasse 42   Analyse og evaluering av produkter og tjenester med 
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hensyn til mulige fremtidige applikasjoner; analyse og 
evaluering av produktutvikling; analytiske 
laboratorietjenester; arkitektplanlegging og 
rådgivningstjenester; arkitekttjenester for design av 
bygninger; design av datamaskinvare, programvare og 
eksterne dataenheter; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
datamaskinvare for industrinæringen; design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare for 
industriell anvendelse; design og utvikling av 
dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; 
evaluering resultater fra kvalitetskontroller som er utført 
på varer og tjenester; forskning innen kjemi, biologi og 
fysikk; forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; forskning og utvikling av produkter; 
forskning og utvikling innen mikroorganismer og celler; 
hosting av nettsteder på internett; industriell forskning, 
utvikling og testing; kjemiske analyser; klargjøring av 
biologiske prøver for testing og analyse i 
forskningslaboratorier; klargjøring av tekniske 
rapporter; kvalitetskontrolltesting; produkttesting; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
analyse; rådgivnings- og forskningstjenester innen 
vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; tekniske 
tjenester innen miljøteknologi; tekniske prosjektstudier 
innen bygging; utleie av datamaskinvare og eksterne 
dataenheter; vitenskapelig forskning og utvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294859 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707885 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industriell bruk; kunstige og 
syntetiske harpikser; plast i form av pulver, pasta, 
væsker, dispersjoner, emulsjoner eller granulater for 
bruk i produksjon; klebemidler for industriell bruk; 
Kjemiske produkter til industriell bruk i form av 
temperaturherdende pulver på polyester-, epoksy-, 
polymer-, fluorpolymer-, polyuretan-basis for 
beskyttende og dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter og 
treprodukter. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; groehindrende maling for 
båter, skip og olje-rigger; rust- og 
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsesmidler; 
overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, 
skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for 
beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller 
treprodukter. 

  Klasse 3   Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til 
sliping; såper (ikke-medisinske), Voks for parkettgulv, 
Vaskemidler for husholdningsbruk, vaskemidler, 
Skuremidler, Sandpapir, Rense-, polerings-, avfettings- 
og slipemidler, Preparater for stripping av voks fra gulv, 
Poleringsvoks.  

  Klasse 7   Verktøymaskiner; blandemaskiner for maling; 
maskiner for maling; sprøytemalingsapparater; pistoler 
for maling. 

  Klasse 8   Skraper [håndverktøy], Sparkler, spatler [redskap].  
  Klasse 9   Fotografiske, optiske apparater og instrumenter samt 

apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll; 
magnetiske databærere; kompaktdisker; DVD-er og 

andre digitale opptaksmedier; elektroniske styrings-
systemer for blandemaskiner for maling; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare, Dataprogrammer for visualisering av 
fargesetting av boliger, bygninger eller gjenstander, 
databehandlingsprogrammer, Databehandlingsutstyr 
og datamaskiner, Databrikkesett for overføring av data 
til og fra en prosessorenhet, datamatriser; fotosensorer; 
undervisnings- og opplæringsutstyr; måleredskaper; 
måleinstrumenter; målebegre.  

  Klasse 16   Papir, papp og bøker og tidsskrifter laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
artikler til bruk for kunstnere; malerverktøy, herunder: 
pensler og malerruller; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykte 
fargeprøver og trykte fargepaletter; malertrau; 
malerbøtter; malerfilt; maskeringsblad; trykt materiell i 
form av fargeprøver; malerpensler. 

  Klasse 17   Isolasjonsmaling. 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer ikke av metall; belegningsmidler 

(byggematerialer); betong; mørtel; mørtelblanding; 
portlandsement; sementblandinger; sementpuss laget 
av farget kunstig harpiks; bek 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; detaljhandel, netthandel 
og post-ordresalg av følgende varer: Kjemiske 
produkter til industriell bruk, kunstige og syntetiske 
harpikser, plast i form av pulver, pasta, væsker, 
dispersjoner, emulsjoner eller granulater for bruk i 
produksjon, klebemidler for industriell bruk, Kjemiske 
produkter til industriell bruk i form av 
temperaturherdende pulver på polyester-, epoksy-, 
polymer-, fluorpolymer-, polyuretan-basis for 
beskyttende og dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter og 
treprodukter, Maling, fernisser, lakker, groehindrende 
maling for båter, skip og olje-rigger, rust- og 
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsesmidler, 
overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, 
skip og oljerigger, pulverlakk, pulverlakk for 
beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av 
metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller 
treprodukter, Midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning, samt til sliping, såper (ikke-medisinske), 
Voks for parkettgulv, Vaskemidler for 
husholdningsbruk, vaskemidler, Skuremidler, 
Sandpapir, Rense-, polerings-, avfettings- og 
slipemidler, Preparater for stripping av voks fra gulv, 
Poleringsvoks, verktøymaskiner, blandemaskiner for 
maling, maskiner for maling, sprøytemalingsapparater, 
pistoler for maling, Skraper [håndverktøy], Sparkler, 
spatler [redskap], Fotografiske, optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, kontroll, magnetiske databærere, 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier, elektroniske styrings-systemer for 
blandemaskiner for maling, databehandlingsutstyr, 
datamaskiner, dataprogramvare, Dataprogrammer for 
visualisering av fargesetting av boliger, bygninger eller 
gjenstander, databehandlingsprogrammer, 
Databehandlingsutstyr og datamaskiner, Databrikkesett 
for overføring av data til og fra en prosessorenhet, 
datamatriser, fotosensorer, undervisnings- og 
opplæringsutstyr, måleredskaper, måleinstrumenter, 
målebegre, Papir, papp og bøker og tidsskrifter laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
trykksaker, artikler til bruk for kunstnere, malerverktøy, 
herunder: pensler og malerruller, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykte 
fargeprøver og trykte fargepaletter, malertrau, 
malerbøtter, malerfilt, maskeringsblad, trykt materiell i 
form av fargeprøver, malerpensler, bek, 
Isolasjonsmaling, Bygningsmaterialer ikke av metall, 
belegningsmidler (byggematerialer), betong, mørtel, 
mørtelblanding, portlandsement, sementblandinger, 
sementpuss laget av farget kunstig harpiks.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
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virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 37   Vedlikeholds- og reparasjonstjenester; utvendig 

rengjøring av bygninger og fremskaffelse av relatert 
informasjon; byggevirksomhet; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med byggkonstruksjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rekonstruksjon av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fartøy; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjons- og installasjonstjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med tjenester 
innen installasjon, vedlikehold og reparasjon. 

  Klasse 41   Akademiske utdanningstjenester; Faglig 
kompetanseopplæring; Faglige opplæringstjenester; 
fotografiske bibliotektjenester; nettbaserte digitale 
forlagstjenester; nettbasert utgivelse av elektroniske 
bøker og tidsskrifter; organisering av opplæring; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
kongresser og vitenskapelige konferanser; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; undervisning; tjenester innen utdanning, 
opplæring og undervisning i forbindelse med 
fabrikasjon og produksjon; utgivelse av tidsskrifter; 
utgivelse av trykksaker i elektronisk form; utgivelse av 
trykksaker i elektronisk form på internett. 

  Klasse 42   Analyse og evaluering av produkter og tjenester med 
hensyn til mulige fremtidige applikasjoner; analyse og 
evaluering av produktutvikling; analytiske 
laboratorietjenester; arkitektplanlegging og 
rådgivningstjenester; arkitekttjenester for design av 
bygninger; design av datamaskinvare, programvare og 
eksterne dataenheter; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
datamaskinvare for industrinæringen; design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare for 
industriell anvendelse; design og utvikling av 
dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; 
evaluering resultater fra kvalitetskontroller som er utført 
på varer og tjenester; forskning innen kjemi, biologi og 
fysikk; forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; forskning og utvikling av produkter; 
forskning og utvikling innen mikroorganismer og celler; 
hosting av nettsteder på internett; industriell forskning, 
utvikling og testing; kjemiske analyser; klargjøring av 
biologiske prøver for testing og analyse i 
forskningslaboratorier; klargjøring av tekniske 
rapporter; kvalitetskontrolltesting; produkttesting; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
analyse; rådgivnings- og forskningstjenester innen 
vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; tekniske 
tjenester innen miljøteknologi; tekniske prosjektstudier 
innen bygging; utleie av datamaskinvare og eksterne 
dataenheter; vitenskapelig forskning og utvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294860 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201614844 
(220) Inndato: 2016.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AIDO AS, Sjøgata 5, 6065 ULSTEINVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare. 
  Klasse 35   Arbeidsformidling, formidling av personale, formidling 

av vikarierende personale,formidling og rekruttering av 
personale, formidlingstjenester av personale, 
rådgivningstjenester innen formidling, rekruttering og 
administrasjon av personale, personnelrekruttering, 
personalressursstyring, planlegging av avtaler 

[kontortjenester]. 
  Klasse 45   Internettbaserte kontaktformidlingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294861 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708168 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STØVSØYLEN AS, Nedbergkollveien 69, 3050 
MJØNDALEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Rengjøringstraller. 
  Klasse 20   Lagringsstativer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294862 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707816 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Eteriske oljer; duftende oljer; kosmetiske oljer; 

aromatiske forbindelser (eteriske oljer); aromatiske 
parfymeriprodukter; aromatiske forbindelser for dufter; 
duftpreparater; oljer for kosmetisk bruk; oljer for 
kroppen; duftende preparater. 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter; smertestillende preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294863 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201712163 
(220) Inndato: 2017.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THIRD SEASON JØRGEN LANDE, Professor Smiths 
alle 51B, 3048 DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Cd-plater med musikk; CD-plater; digital musikk som 

er nedlastbar fra internett; digitale lydkassetter; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbar] fra databaser 
eller internett; elektroniske publikasjoner [nedlastbar] 
online fra databaser eller internett; forhåndsinnspilte 
cd-plater med musikk; forhåndsinnspilte digitale 
lydkassetter; forhåndsinnspilte lydkassetter med 
musikk; forhåndsinnspilte lydplater; forhåndsinnspilte 
musikkassetter; forhåndsinnspilte musikkvideoer; 
forhåndsinnspilte musikkvideokassetter; 
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forhåndsinnspilte videokassetter med musikk; 
grammofonplater med musikk; lydkassetter med 
musikk; lydopptak med musikk; musikalske lydopptak; 
musikalske videoopptak; nedlastbar digital musikk; 
nedlastbar digital musikk fra mp3-internettsider;  
nedlastbare musikalske lydopptak; nedlastbare 
musikkfiler. 

  Klasse 25   Caps; caps med brem; gensere; klær; trykte t-skjorter.
  Klasse 41   Elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom 

reklametekster, på internett; innspilling, produksjon og 
distribusjon av filmer, video- og lydinnspillinger, radio- 
og tvprogrammer; lydinspillings- og 
produksjonstjenester; musikkforlagstjenester; 
presentasjon av direktesendte forestillinger av en 
musikkgruppe; presentasjon av musikalske 
forestillinger; tekstforfattervirksomhet; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker, 
tidsskrifter og andre tekster, utenom reklametekster; 
utgivelse av multimediamateriale på internett; utgivelse 
av tekster, andre enn reklametekster. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294864 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201703341 
(220) Inndato: 2017.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STI Firearms, LLC, 114 Halmar Cove, US-TX78628 
GEORGETOWN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Optiske apparater og instrumenter, nemlig sikter og 
laser sikter og teleskopsikter for skytevåpen, luft myk-
våpen (air softguns), luftvåpen, luftgeværer, lekevåpen 
og andre modeller og replikavåpen; dataspill 
(programvare), beskyttelses- og verneutstyr, 
beskyttelsesvest, beskyttelsespostring, 
beskyttelsesmaske, beskyttelseshansker, 
beskyttelsesbriller, og knebeskyttelser; lasersikte og 
instrumenter for våpen, luft myk-våpen (air softguns), 
luftvåpen, luftgeværer og andre modeller og 
replikavåpen. 

  Klasse 13   Gevær [våpen]; skytevåpen, spesielt revolvere, 
pistoler, softguns, luftvåpen og luftgeværer; 
ammunisjon og prosjektiler, særlig ammunisjon og 
prosjektiler for revolvere, pistoler, softguns, luftvåpen 
og luftgeværer; sikte for skytevåpen, softguns, 
luftvåpen, luftgevær og andre modeller og replika 
våpen; hylstre for skytevåpen, hylstre for magasiner for 
skytevåpen og pistolbelter; geværetuier, geværkasser, 
geværtasker; instrumenter for skytevåpen, softguns, 
luftvåpen, luftgeværer og andre modeller og 
replikavåpen; eksplosiver; fyrverkerisaker; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer, inkludert i klassen.  

  Klasse 28   Spill og leketøy, inkludert softguns, luftvåpen og 
luftgevær (leker), leketøypistoler og andre modeller og 
replikavåpen (leker) og reservedeler, ammunisjon, 
prosjektiler og annet tilbehør for de nevnte produkter; 
sportsartikler, inkludert artikler og utstyr til sport som 
bruker softgun-våpen, luftvåpen, luftgevær, leketøy 
pistoler og andre modeller og replikavåpen; sikter og 
lasersikter (leker) og kikkerter for skytevåpen (leker), 
for softgunvåpen, luftvåpen, luftgevær, leketøypistoler 
og andre modeller og replikavåpen; Sikkerhetsutstyr til 
sport, ikke opptatt i andre klasser, blant annet også 
beskyttelsesvester, beskyttende polstring, 
vernemasker, hansker for beskyttelse og 
knebeskyttere; spillkonsoller for bruk med 

replikaskytevåpen for virkelighetsspill-skyting (virtual 
shooting). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294865 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201706843 
(220) Inndato: 2017.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HUSLY TEGNEKONTOR AS, Buggelandsstubben 20, 

4324 SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  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: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294866 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707865 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UTS GmbH & Co. KG, Zentrale Deutschland, Wilhelm-
Leuschner-Strasse 41, DE-60329 FRANKFURT AM 
MAIN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Ledelse innenfor inventar- og lagerstyring i forbindelse 
med omplassering/flytting av kontor; omplassering 
og/eller flytting av arbeidstakere; 
bedriftsrådgivningstjenester vedrørende 
omplassering/flytting for bedrifter og kontorer samt 
private omplasseringer/flyttinger. 

  Klasse 37   Monteringstjenester; demonteringstjenester; 
installasjonstjenester vedrørende møbler, maskiner, 
tekniske og elektriske apparater, IT-apparater, 
kontorutstyr; installasjon av kommunikasjonsutstyr, 
kontorutstyr og telekommunikasjonsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 294867 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708160 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

KJÆRLIGHETSFORSIKRING fra 
Eika 

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

 Eika Gruppen AS, Parkveien 61, 0254 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software; dataprogrammer, dataapplikasjoner og 

programvareplattform for muliggjøring og 
administrasjon av forsikringsvirksomhet, 
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; nedlastbare 
dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale enheter, 
innenfor områdene forsikringsvirksomhet, 
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; computer 
hardware; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske 
varer, herunder regnemaskiner, mobiltelefoner, 
nettbrett, lesebrett og personlige digitale assistenter 
(PDAer) til bruk i forbindelse med forsikringsvirksomhet,
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; bankkort; 
kredittkort; betalingskort; lesere for magnetisk kodede 
kort. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; bankvirksomhet; kredittvurderinger; 
forretninger med fast eiendom, eiendomsmegling, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom; rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer; fonds-, kapital- og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer 
og mobil-applikasjoner innenfor områdene 
forsikringsvirksomhet, bankvirksomhet og finansiell 
virksomhet; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbaserte applikasjoner innenfor områdene 

forsikringsvirksomhet, bankvirksomhet og finansiell 
virksomhet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294868 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707825 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MASKIN OG TRUCKOPPLÆRING AS, Marikåpeveien 

27, 1529 MOSS, 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   Tilveiebringelse av tilgang til databaser; Overføring av 
databaseinformasjon via telekommunikasjonsnettverk; 
Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Informasjon om 
telekommunikasjon; Informasjonsbyråer [nyheter]; 
Kommunikasjon ved dataterminaler; Overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; Overføring av 
digitale filer; Telefonisk kommunikasjon; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk.; Tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; Tilveiebringelse av Online forum; 
Tilveiebringe adgang til betalt digitalt innhold på nett; 
Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; Utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; Utleie av tilgangstid til et globalt 
datanettverk.  

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Eksaminasjonsvirksomhet; 
Elektronisk setting [for trykking]; Filmproduksjon, andre 
enn reklamefilmer; Informasjon vedrørende utdannelse; 
Instruksjon [opplæring]; Korrespondansekurs; 
Korrespondanseundervisning; Organisering og ledelse 
av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; 
Organisering og ledelse av kongresser; Organisering 
og ledelse av seminarer; Praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; Privatundervisning; Publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Skoletjenester 
[utdannelse]; Skriving av tekster [andre enn for 
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reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Undervisning; Utgivelse av bøker; 
Veiledning; Yrkesfaglig opplæring; Opplæring innen 
førstehjelp og nødhjelp; Kjøreskole; Opplæring innen 
maskin- og truckføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294869 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708161 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

EIKA 
KJÆRLIGHETSFORSIKRING 

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

 Eika Gruppen AS, Parkveien 61, 0254 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software; dataprogrammer, dataapplikasjoner og 

programvareplattform for muliggjøring og 
administrasjon av forsikringsvirksomhet, 
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; nedlastbare 
dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale enheter, 
innenfor områdene forsikringsvirksomhet, 
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; computer 
hardware; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske 
varer, herunder regnemaskiner, mobiltelefoner, 
nettbrett, lesebrett og personlige digitale assistenter 
(PDAer) til bruk i forbindelse med forsikringsvirksomhet,
bankvirksomhet og finansiell virksomhet; bankkort; 
kredittkort; betalingskort; lesere for magnetisk kodede 
kort. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; bankvirksomhet; kredittvurderinger; 
forretninger med fast eiendom, eiendomsmegling, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom; rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer; fonds-, kapital- og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer 
og mobil-applikasjoner innenfor områdene 
forsikringsvirksomhet, bankvirksomhet og finansiell 
virksomhet; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbaserte applikasjoner innenfor områdene 
forsikringsvirksomhet, bankvirksomhet og finansiell 
virksomhet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294870 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708163 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LUND K AS, Postboks 2433 Sluppen, 7005 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring og salg av VVS varer, baderomsutstyr 

og baderomsmøbler. 
  Klasse 37   Rørleggertjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294871 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201706807 
(220) Inndato: 2017.05.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PARTNERLINK AS, Narverødveien 55 D, 3124 

TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvareplattform i form av en 
reklameplattform samt applikasjonsprogramvare i form 
av en lojalitetsapplikasjon for markedsføring av 
bedrifter via mobiltelefon, nettbrett o.l. gjennom 
internett.  

  Klasse 35   Reklametjenester via internett. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294872 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707647 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hoya Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 
JP-160-8347 TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Oftalmiske linser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294873 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707248 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 VEJLE, 
Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Kullbriketter; trekullbriketter, grillbriketter, tennvæske 
til grill. 

  Klasse 11   Grillstartere; grillanordninger; grill (utendørs-) 
[stekerist]; grillapparater, roterende grill, plater, rister og 
holdere til grillsteking; gassgrill; gassbrennere; elektrisk 
grill, trekullgrill; grillspyd, herunder [elektriske] til bruk 
med barbecuer, tennere til grill, grillspyd, overtrekk 
spesielt tilpasset til grill. 

  Klasse 21   Grillgafler, grilltenger, grillpaletter, grillhansker, 
grillrister (kjøkkenredskaper), grillbørster, grillskrapere, 
pizzastener, pizzaspader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294874 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707648 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V., 

Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, MX-
45609 TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P., Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (untatt øl); tequila og rom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294875 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707915 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WITH MARINE AS, Leangbukta 31, 1392 VETTRE, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 

sammenbringe årer, båtmaster, båtshaker, fendere for 
skip, frontruter for båter, hydroplan for båter, innvendig 
utstyr for båter, kalesjer for båter, kuøye for båter, 
overtrekk for båter, propeller for båter, ratt for båter, ror 
for båter, skipsskorsteiner, skipsskrog, stag for båter, 
stigbrett for båter, vant for båter, motorer for båter, seil 
for båter og lys for båter, seil og rigging, som gjør det 
mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en 
fysisk butikk, en nettbutikk eller via en katalog, inkludert 
alminnelige detaljhandelstjenester med samme varer. 

  Klasse 37   Maritim konstruksjon; maritim montering; preparering 
av maritime skrog, herunder fjerning av sjøvekster; 
reparasjon og vedlikehold av maritim aluminium, 
karbon, tau, rigging og seil; konsulentbistand ved 
byggingstjenester. 

  Klasse 40   Materialbehandling etter bestilling fra andre; 
materialbehandlingsinformasjon; oppmerking ved laser; 
tilskjæring av stoff; valsing; vattering av stoffer; 
vulkanisering [materialbehandling]; spesialproduksjon 
av seil, rigging og presenning, herunder seilmakeri og 
riggverksted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294876 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201711410 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OTRUM AS, Postboks 879 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 

0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Adgangskontroll og alarmovervåkingssystemer; 
alarmtavler; alarmer; alarmsensorer; 
applikasjonsprogramvare for TV for gjennomføring av 
elektronisk betaling; applikasjonsprogramvare for TV 
for behandling, overføring og lagring av 
databaseopplysninger; applikasjonsprogramvare for TV 
for kringkasting, opptak, lagring, overføring, mottak, 
behandling eller reproduksjon av lyd, bilder eller data; 
applikasjonsprogramvare for TV for innmating, 
utmating, overføring og lagring av data; programvare 
for gjennomføring av elektronisk betaling; programvare 
for behandling, overføring og lagring av 
databaseopplysninger; programvare for kringkasting, 
opptak, lagring, overføring, mottak, behandling eller 
reproduksjon av lyd, bilder eller data; og programvare 
for innmating, utmating, overføring og lagring av 
datautstyr brukerprogramvare; brukerprogramvare for 
smarttelefoner; dataoverføringsprogram; 
dataoverføringsprogram for oppretting av forbindelse 
mellom datanettverksbrukere; dataoverføringsprogram 
for oppretting av forbindelse mellom globale 
datanettverk; datamaskinbasert 
dataoverføringsprogram for å gi kunder tilgang til 
bankkontoinformasjon og for gjennomføring av 
banktjenester; datamaskinbasert 
netthandelsprogramvare for gjennomføring av 
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
datanettverk; datamaskinbasert 
brannveggprogramvare; dataspillprogramvare; 
dataprogrammer og programvare; dataprogrammer for 
tilgang til og bruk av Internettet; dataprogrammer for 
fjernoppkobling mot datamaskiner eller datanettverk; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer 
for redigering av bilder, lyd og video; dataprogrammer 
for aktivering av tilgang eller adgangskontroll; 
dataprogrammer for design av brukergrensesnitt; 
dataprogrammer for bruk av Internettet og 
Verdensveven; dataprogrammer for video- og dataspill; 
datamaskinbaserte programvareapplikasjoner, 
nedlastbar; datamaskinbasert programvare for 
forretningsformål; datamaskinbasert programvare for 
kommunikasjon med brukere av håndholdte 
datamaskiner; datamaskinbasert programvare for 
kontroll med og styring av  tilgangsserverprogrammer; 
datamaskinbasert programvare for kontroll med 
selvbetjeningsterminaler; datamaskinbasert 
programvare for kontroll med lyd- og videoutstyr; 
datamaskinbasert programvare for opprettelse av 
søkbare databaser; datamaskinbasert programvare for 
organisering og visning av digitale bilder og fotografier; 
datamaskinbasert programvare for behandling av 
opplysninger; datamaskinbasert programvare for 
automatisering og administrering av 
forretningsprosesser; datamaskinbasert programvare 
for å gi  flere brukere adgang til et globalt datanettverk; 
datamaskinprogrammer; databehandlingsprogrammer; 
digitale skilt; nedlastbare applikasjoner for mobile 
enheter; nedlastbar nettskyprogramvare; nedlastbar 
datamaskinbasert programvare; nedlastbar 
datamaskinbasert programvare for fjernovervåking og 
analyse; nedlastbare datamaskinprogrammer; 
nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare for 
spilling av data- og videospill; nedlastbare 

multimediafiler; nedlastbare musikkopptak; nedlastbare 
musikkfiler; nedlastbare podkaster; nedlastbare video- 
og lydfiler; innebygd operativsystemprogramvare; 
bildegjenkjenningsprogramvare; programvare for 
direktemeldingstjenester; drifts- og 
brukerbruksanvisninger for datamaskinbasert 
programvare lagret digitalt; fjernkontroller for 
fjernsynsapparater; programvare; programvare og 
applikasjoner for mobile enheter; programvare for 
diagnostisering og feilsøking; programvare for 
tilrettelegging av sikre kredittkorttransaksjoner; 
programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; 
talegjenkjenningsprogramvare; 
telekommunikasjonsprogramvare; programvare for drift 
av virtuelt privat nettverk [VPN]; programvare for 
stemmegjenkjenning. 

  Klasse 38   Lyd-, video-  og dataoverføring via kabel, satellitt, 
datamaskinnettverk, telefonlinjer og ISDN-linjer; 
kringkasting av filmer og fjernsynsprogrammer via 
video-on-demand-tjenester;; kringkasting av 
fjernsynsprogrammer, filmer, og annet audiovisuelt og 
multimediainnhold; kabeloverføring av lyd, bilder, 
signaler og data; innsamling og overføring av 
elektroniske meldinger; kommunikasjon via 
elektroniske hjelpemidler; kommunisering av 
opplysninger via datamaskin; datamaskinassistert 
overføring av meldinger, data og bilder; levering av 
meldinger via elektronisk overføring; digital 
dataoverføring; digitale tekstmeldinger; digital 
overføring av opplysninger via Internettet; elektronisk 
og digital overføring av stemmer, data, bilder, signaler 
og meldinger; elektroniske kommunikasjonstjenester; 
elektronisk ordreinnsending; elektronisk overføring av 
kryptert informasjon; interaktiv kringkasting; interaktive 
kommunikasjonstjenester; interaktiv overføring og 
informasjonsformidling og videofremføring via digitale 
nettverk; interaktive tekst-tv-tjenester; interaktive 
teledatatjenester; overføringstjenester for IPTV; 
Internettkringkasting [kringkasting via et globalt 
datamaskingnettverk]; overføringstjenester for 
betalings-TV; formidling av tilgang til elektronisk 
handletorg [portal] i datamaskinnettverk; formidling av 
tilgang til videodelingsportal; formidling av tilgang til 
nett-, epost- og nyhetsportal; formidling av tilgang til 
digitale musikknettsider på Internettet; formidling av 
tilgang til netthandelsplattformer på Internettet; 
formidling av tilgang til elektroniske informasjons-, 
kommunikasjons- og transaksjonsplattformer på 
Internettet; formidling av tilgang til elektroniske 
publikasjoner; formidling av tilgang til informasjon og  
portaler via Internettet; formidling av tilgang til 
multimedieinnhold online; formidling av tilgang til 
plattformer og portaler på Internettet; formidling av 
elektronisk overføring  av transaksjonsopplysninger for 
kredittkort og av opplysninger knyttet til elektronisk 
betaling via et globalt datamaskinnettverk; formidling av 
informasjon om kabel-TV-kringkasting; formidling av 
informasjon om fjernsynskringkasting; formidling av 
direktemeldingstjenester; formidling av online-tilgang til 
opplysninger; formidling av online-tilgang til databaser; 
formidling av  brukertilgang til informasjon og 
informasjonstjenester som er tilgjengelige på Internettet 
og i andre datamaskinnettverk; formidling av 
brukertilgang til søkemotorer; formidling av tilgang til en 
Internettportal med video-on-demand-programmer; 
formidling av telekommunikasjonstilgang til filmer og 
fjernsynsprogrammer som er tilgjengelig via video-on-
demand-tjenester; formidling av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold som 
er tilgjengelig via video-on-demand-tjenester online; 
sending, mottak og videresending av elektroniske 
meldinger; strømming av video; strømmetjenester for 
TV; overføring av data via Internettet; overføring, 
kringkasting og mottak av lyd, video, stille og 
bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; overføring av 
reklameprogrammer og kommunisering av 
medieannonsering via digitale 
kommunikasjonsnettverk; overføring av elektroniske 
meldinger; overføring av digital informasjon; overføring 
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av videoer, filmer, bilder, tekst, fotografier, spill, 
brukerprodusert innhold, lydinnhold, og informasjon via 
Internettet; videobestillingsoverføring (video-on-
demand-overføring). 

  Klasse 41   Digitale tjenester for publisering av video-, audio- og 
multimediaunderholdning; distribusjon av film; 
distribusjon av TV-programmer i kabel; tjenester knyttet 
til elektroniske spill, som formidles gjennom et globalt 
kommunikasjonsnettverk; underholdning via IPTV; 
underholdning av typen mobil-TV-tjenester; 
underholdningstjenester via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; filmdistribusjon; gaming; 
informasjon om fritidsaktiviteter; informasjon relatert til 
utdanning eller underholdning, som formidles online fra 
en database eller Internettet eller gjennom fjernsyns- 
eller radioprogrammer; interaktive 
underholdningstjenester; online 
underholdningstjenester; online spilltjenester; 
produksjon og utleie av filmer, videofilmer, radio- og 
fjernsynsprogrammer; formidling av underholdning ved 
hjelp av fjernsyn, radio, kino, kabel-TV, satellitt-TV og 
Internettet; formidling av underholdningsinformasjon via 
elektroniske midler; formidling av filmer, ikke-
nedlastbare, via video-on-demand-overføringstjenester; 
formidling av film-, fjernsyns og 
musikkvideounderholdning via en interaktive nettside; 
formidling av ikke-nedlastbare filmer og 
fjernsynsprogrammer via en video-on-demand-tjeneste; 
formidling av ikke-nedlastbare filmer og 
fjernsynsprogrammer via betalings-TV-kanaler; 
formidling av fjernsynsprogrammer, ikke-nedlastbare, 
via video-on-demand-overføringstjenester; formidling 
av multimedieunderholdningsprogrammer via fjernsyns, 
bredbånd, trådløs og onlinetjenester; radio og 
fjernsynsunderholdning formidlet via Internettet; utleie 
av lyd- og videoutstyr; utleie av filmer, videoer og 
lydopptak; utleie av radio- og fjernsynsapparater; utleie 
av fjernsynsprogrammer; billettkontortjenester 
[underholdning]. 

  Klasse 42   Administrasjon av brukerrettigheter i 
datamaskinbaserte nettverk; analysering av tekniske 
opplysninger; merkedesigntjenester; nettskyer; 
oppdragsbasert skriving av dataprogrammer, 
programvare og programmeringskoder for opprettelse 
av nettsider på Internettet; sammenstilling av 
dataprogrammer; sammenstilling av nettsider for 
Internettet; datamaskinassistert design av videografikk; 
datamaskinassistert grafisk design; 
datamaskinprogrammering og datamaskin-
programvaredesign; datamaskinprogrammering for 
databehandlings- og kommunikasjonssystemer; 
datamaskinprogrammeringstjenester for kommersiell 
analyse og rapportering ; datamaskinbaserte 
programmeringstjenester for datavarehus; 
datamaskinprogrammeringstjenester relatert til 
multimedia og interaktive applikasjoner; tjenester 
knyttet til teknisk support for datamaskinbasert 
programvare; tjenester knyttet til 
datasystemintegrasjon; datateknologirådgivning; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnostisering, 
reparasjon, oppgradering og vedlikehold av 
datamaskinbasert programvare; konfigurasjon av 
datamaskinbasert programvare; konfigurasjon av 
datasystemer og nettverk; rådgivning om 
nettskynettverk og -applikasjoner; rådgivning om 
datamaskinbasert programmering; rådgivning om 
datamaskinbasert programvaredesign; rådgivning om 
programmering og utvikling av portaler for e-
forretningsdrift; rådgivning om design av hjemmesider 
og internettsider; rådgivning om design, utvalg, 
implementering og bruk av maskinvare- og 
programvaresystemer; utvikling, design og vedlikehold 
av tilpassede nettsider og portaler; utvikling, 
vedlikehold, og oppdatering av datamaskinbasert 
programvare; utvikling av dataprogrammer; 
konvertering av digitalt innhold til andre former for 
digitalt innhold mellom plattformer; tilpassing av 
datamaskinbasert programvare; tilpassing av design av 
datamaskinbasert programvare; datakrypterings- og 

dekodingstjenester; design og utvikling av 
datamaskinbaserte databaser; design og utvikling av 
datamaskinbasert databaseprogramvare; design og 
utvikling av dataspillprogramvare; design og utvikling 
av datamaskinbasert programvare; design og utvikling 
av datamaskinbasert programvare for 
databaseadministrasjon; design og utvikling av 
datamaskinbasert programvare for databehandling; 
design og utvikling av datamaskinbasert programvare 
for evaluering og beregning av data; design og utvikling 
av multimedieprodukter; design og utvikling av nye 
produkter; design og utvikling av programvare for 
elektroniske TV-guider; design og utvikling av 
videospillprogramvare; design og grafisk kunst design 
for utvikling av nettsider på Internettet; design og 
nettutleie av nettportaler; design og utleie av 
programvare; design, utvikling, installasjon, 
implementering og vedlikehold av datamaskinbasert 
programvare; design av datamaskinbaserte databaser; 
design av datamaskingrafikk; design av nettsider for 
annonseringsformål; designtjenester; utvikling av 
datamaskinbasert programvare for utvikling av 
elektroniske TV-guider; elektronisk datalagring og 
databackup- tjenester; elektronisk lagring av digitale 
fotografier; elektronisk lagring av digitale videofiler; 
grafisk design-tjenester; nettutleie av 
datamaskinbaserte databaser; nettutleie av 
datamaskinbasert brukerprogramvare innenfor 
kunnskapsforvaltning for utvikling av søkbare 
informasjonsdatabaser; nettutleie av nettsider for 
elektronisk lagring av digitale fotografier og videoer; 
nettutleie av netthandelsplattformer på Internettet; 
nettutleie av digitalt innhold på Internettet; nettutleie av 
multimedia- og interaktive applikasjoner; nettutleie av 
multimedieunderholdningsinnhold; nettutleie av 
nettportaler; installasjon, vedlikehold og oppdatering av 
datamaskinbasert programvare; interaktive 
nettutleietjenester som lar brukerne publisere og dele 
sitt eget innhold og sine egne bilder online; overvåking 
av datamaskinsystemer gjennom fjerntilgang; 
overvåking av datamaskinsystemer for å avdekke 
skader; Off-site sikkerhetskopiering av data (off-site 
data backup); online datalagring; utarbeidelse av 
rapporter knyttet til dataprogrammering; produkttesting; 
programmering av tilpassede nettsider inneholdende 
brukerdefinert informasjon, personlige profiler og 
informasjon; programmering av 
multimedieapplikasjoner; programmering av 
driftsprogramvare for tilgang til og bruk av 
nettskynettverk; programmering av programvare for 
netthandelsplattformer; formidling av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvareapplikasjoner som er 
tilgjengelige via en nettside; formidling av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for analysering av 
økonomiopplysninger og produksjon av rapporter; 
formidling av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for at innholdsleverandører skal kunne 
spore multimedieinnhold; formidling av midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar datamaskinbasert 
programvare til bruk i applikasjoner som overvåker 
kringkasting; formidling av midlertidig bruk av 
nettbasert programvare; formidling av informasjon om 
været; utleie og vedlikehold av datamaskinbasert 
programvare; utleie av brukerprogramvare; utleie av 
elektronisk lagringsplass [nettområde] på Internettet; 
utleie av driftsprogramvare for tilgang til og bruk av et 
nettskynettverk; utleie av internettservere; utleie av 
programvare for import og håndtering av opplysninger; 
forskning, design og oppgradering av datamaskinbasert 
programvare; forskning innenfor 
kommunikasjonsteknologi; nettutleie av servere; 
programvare som en tjeneste [SaaS]; 
serveradministrasjon; testing av datamaskinbasert 
programvare; feilsøking knyttet til problemer i 
datamaskinbasert programvare [teknisk support]; web-
design; skriving av dataprogrammer; skriving av 
datamaskinbasert programvare. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 294877 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707589 
(220) Inndato: 2017.06.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 South Beach Beverage Company, Inc., 700 Anderson 
Hill Road, US-NY10577 PURCHASE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Smakstilsetninger for vanndrikkevarer i flytende-, 
pulver- eller tablettform. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294878 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201612081 
(220) Inndato: 2016.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BATNUT HOLDING AS, Vestre Nordgardsleitet 5, 5137 
MJØLKERÅEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18    Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
bager; beskyttelsestrekk for vesker, kofferter, bager og 
ryggsekker; etuier for nøkler i lær og imitasjoner av lær; 
handlenett; håndvesker; lommebøker; portemoneer, 
ikke av edelmetall; rammer for håndvesker; regntrekk 
for vesker, kofferter, bager og ryggsekker; reisebager; 
reisemapper [lærvarer]; ryggsekker; sminkekofferter; 
sminkevesker; sportsbager; toalettmapper; 
toalettvesker;  visittkortholdere. 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
varer som nevnt i klassene 18 og 25, samt kosmetikk, 
parfymevarer, rengjøringsmidler, såper, preparater for 
personlig pleie, hårpreparater, vedlikeholdspreparater 
for lærvarer og lærimitasjoner, vaske- og rensemidler, 
bøker, magasiner, solbriller, briller, etuier og vesker for 
datamaskiner, telefoner og nettbrett, leker, sportsutstyr, 
kaffe og te. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294879 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.16, LI, 2017-398 
(210) Søknadsnr.: 201707875 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; 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 og 
annen digital data; datahardware til å bære på kroppen; 
digitale, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
som er i stand til å tilveiebringe tilgang til internett, for 
sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data; smartklokker; 
smartbriller; smartringer; aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobile innretninger, 
mobiltelefoner, smartklokker, smartbriller, innretninger 
til å bære på kroppen, øretelefoner, hodetelefoner, 
fjernsyn, set-top-bokser, lyd- og videospillere og –
opptakere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; applikasjonsutviklingssoftware; 
dataspillsoftware; nedlastbart, forhåndsinnspilt lyd-, 
video- og multimedieinnhold; data perfiferiinnretninger, 
periferiinnretninger for datamaskiner, mobiltelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger for å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-
top-bokser, og lyd- og videospillere og –opptakere; 
periferiustyr til å bære på kroppen for bruk med 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, smartklokker, smartbriller, smartringer, 
øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, 
og lyd- og videospillere og –opptakere; biometrisk 
identifikasjons- og verifiseringsapparater; 
akselerasjonsmålere; høydemålere; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; 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, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og -opptakere; display, briller, 
kontrollenheter og hodesett til virtuell og utvidet 
virkelighet; 3D-briller; briller; solbriller; brillelinser; optisk 
glass; optiske varer; optiske apparater og instrumenter; 
kameraer; blitser for kameraer; 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; brukergrensesnitt for kjøredatamaskiner for 
motorkjøretøy og elektroniske innretninger, nemlig 



registrerte varemerker 2017.11.20 - nr 47/17

19 
 

elektroniske kontrollpaneler, monitorer, 
berøringsskjermer, fjernkontroller, dokkingstasjoner, 
koplingspunkter, brytere og stemmeaktiverte 
kontrollenheter; globale posisjoneringssystemer (GPS-
innretninger); navigasjonsinstrumenter; 
navigasjonsapparater for kjøretøy (kjøredatamaskiner); 
fjernkontroller for kontroll av datamaskiner, 
mobiletelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, 
lyd- og videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-
bokser, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-bokser, 
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 datamaskiner, mobiltelefoner, 
håndholdte datamaskiner, data periferiutstyr, 
mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, 
lyd- og videospillere og –opptakere, fjernsyn og set-top-
bokser; interaktive berøringsskjermer; grensesnitt for 
datamaskiner, dataskjermer, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-
bokser og lyd- og videospillere og –opptakere; 
beskyttende filmer tilpasset for datamaskinskjermer, 
mobiltelefonskjermer og smartklokkeskjermer; deler og 
tilbehør til datamaskiner, data periferiutstyr, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og –
opptakere, fjernsyn og set-top-bokser; 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; 
premieutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; 
veieapparater og -maskiner; måleinstrumenter; 
elektroniske oppslagstavler; veieapparater; 
silisiumskiver (wafer); integrerte kretser; forsterkere; 
fluorescerende skjermer; fjernkontroller; ledetråder for 
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; bærbare og 
fjernstyrte bil-retardere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294880 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707867 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Handelskompaniet AS, Bøleveien 208, 3713 SKIEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for lydgjengivelse; Apparater for lydopptak; 

Apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og 
overføring av lyd; Bærbare medieavspillere; Computer 
periferiutstyr; Fotografiapparater; Hodetelefoner; 
Høyttalere; Håndfrisett for telefoner; Radioapparater; 
Smartarmbånd [måleinstrumenter]; Smartklokker; 
Smarttelefoner; Strømbank; Universale seriebusskabler 
[USB-kabler]; Øretelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294881 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201705826 
(220) Inndato: 2017.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRENDEN SERVICES, Golsvegen 672, 2910 
AURDAL, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bissel [seletøy]; Dekken for hester; Halsbånd for dyr; 

Hestegrimer; Hestesadler; Hestesko; Jaktvesker; Klær 
for dyr; Lærbånd; Muleposer for dyr; Pisker; Remmer 
[seletøy]; Ridetepper for hester; Ridetømmer med 
trinser; Sadelputer; Saldekken for hester; Salklemmer; 
Salmakervarer; Salremmer; Seletøy; Seletøy for dyr; 
Seletøyremmer; Skylapper [seletøy]; Stigbøyle; 
Stigremmer; Tøyler [seletøy]; Ubearbeidet eller 
halvbearbeidet lær. 

  Klasse 21   Akvariedeksler; Akvarium [innendørs]; Asjetter; Bad 
for fugler; Børster; Bøtter; Bur for kjæledyr; Fuglebur; 
Innendørs terrarium [dyrehold]; Kammer for dyr; 
Munndusjer for rensing av tenner og gummer; 
Rengjøringsredskaper [håndredskap]; Saltkar; 
Såpedispensere; Spann; Trakter [husholdning]; Trau 
for mat til dyr; Vanningsredskaper; Vanntrau; Vaskefat.

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg utstyr, klær og mat for 
dyr som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe 
disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en 
katalog, samt som en del av disse tjenester bedrive 
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detaljhandel med samme varer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294882 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707847 
(220) Inndato: 2017.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Circle K Procurement and Brands Limited, Topaz  

House, Beech Hill, Clonskeagh, IE-4 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Brensel; forbrenningsgass; brenseloljer; drivstoffer for 

motorer; etanolbrensel; diesel; petroleum; motoroljer; 
kerosen; smøremidler for bil; universale smøremidler; 
smøremidler for motorkjøretøy; trekull [brensel]. 

  Klasse 37   Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; vask og rengjøringstjenester for 
kjøretøyer; batteriladingstjenester; dekkskifttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294883 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707848 
(220) Inndato: 2017.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Circle K Procurement and Brands Limited, Topaz  

House, Beech Hill, Clonskeagh, IE-4 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Brensel; forbrenningsgass; brenseloljer; drivstoffer for 

motorer; etanolbrensel; diesel; petroleum; motoroljer; 
kerosen; smøremidler for bil; universale smøremidler; 
smøremidler for motorkjøretøy; trekull [brensel]. 

  Klasse 37   Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; vask og rengjøringstjenester for 
kjøretøyer; batteriladingstjenester; dekkskifttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294884 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707849 
(220) Inndato: 2017.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Circle K Procurement and Brands Limited, Topaz  
House, Beech Hill, Clonskeagh, IE-4 DUBLIN, Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Brensel; forbrenningsgass; brenseloljer; drivstoffer for 
motorer; etanolbrensel; diesel; petroleum; motoroljer; 
kerosen; smøremidler for bil; universale smøremidler; 
smøremidler for motorkjøretøy; trekull [brensel]. 

  Klasse 37   Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; vask og rengjøringstjenester for 
kjøretøyer; batteriladingstjenester; dekkskifttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294885 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708248 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Raadvill AS, Reilstad, 4160 FINNØY, 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; Arbeidsformidling; 

Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner 
om forretninger; Forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; 
Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; 
Økonomiske beregninger; Omflyttingstjenester; 
Personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Personellrekruttering; Prokura 
[handel på andres vegne]; Rådgivning for 
forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; 
Regnskapsanalyser; Regnskapskontroll; Utarbeidelse 
av lønningslister; Utarbeiding av skatteberegninger; 
Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. 

  Klasse 36   Bestyrelse av familiestiftelser; Finansanalyser; 
Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse 
med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; 
Finansinformasjon; Finansrådgivning; Forvaltning av 
formuer; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en 
webside; Konsulentbistand i skattespørsmål; 
Rådgivning i finansielle spørsmål; Veiledning i 
skattespørsmål. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Juridisk forskning; 
Juridiske tjenester; Konfliktløsningstjenester; 
Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 
Lisensiering av immateriell eiendomsrett; Mekling; 
Meklingstjenester; Overvåkning av immaterielle 
rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294886 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708250 
(220) Inndato: 2017.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VAC LIFT AS, Salenveien 12, 3970 LANGESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Apparater for lasting og lossing; Heiser, andre enn 

skiheiser; Hydrauliske motorer; Hydrauliske 
styringsanordninger for maskiner og motorer; 
Innpakningsmaskiner; Innretninger for flytting av last 
ved luftputer; Lasteramper; Løfteapparater; 

Løfteinnretninger for jordbruk; Motorer andre enn for 
landkjøretøyer; Pneumatiske transportapparater; 
Pumper [maskiner]; Regulatorer [maskindeler]; 
Styreanordninger for maskiner; Vakuumpumper 
[maskiner]; Verktøy [maskindeler]; Vinsjer. 

  Klasse 8   Hånddrevne løfteredskaper. 
  Klasse 37   Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; 

Installasjon og reparasjon av heiser og løfteapparater; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294887 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707646 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kub 250 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 
ÅLESUND, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; elektrisk, 
termisk og akustisk isolerende materialer og plast, i 
form av plater og blokker. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); materialer for 
forskaling, fundamentering og isolering av vegger og 
fundament. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294888 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708261 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRUSE LARSEN AS, Postboks 746, 6501 
KRISTIANSUND N, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  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 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294889 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708209 
(220) Inndato: 2017.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ORIVO AS, Oscar Hanssens veg 5, 6415 MOLDE, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet 
korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; 
naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og 
plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; design 
og utvikling av datamaskiner; Vitenskapelige 
laboratorietjenester, kjemiske analyser, kvalitetskontroll 
av varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294890 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708237 
(220) Inndato: 2017.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS, 

Thormøhlensgate 51, 5006 BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær for damer; Klær for menn; Klær.  
  Klasse 35   Forberedelse og utførelse av kampanje- og 

markedsføringsarrangementer;Forberedelse og 
utførelse av reklamearrangementer; Markedsføring av 
arrangementer; Organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show med kommersielle og 
reklamemessige formål; Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show med 
kommersielle, salgsfremmende og reklamemessige 
formål; Organisering og utførelse av varemesser, 
arrangementer og utstillinger med kommersielle eller 
reklamemessige formål;Utsendelse av reklamemateriell 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; 
Publisering av reklamemateriell. Forberedelse og 
utførelse av reklamearrangementer; forberedelse og 
utførelse av kampanjeog 
markedsføringsarrangementer; markedsføring av 
arrangementer; organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show med kommersielle, 
salgsfremmende og reklamemessige formål; 
organisering av arrangementer, utstillinger, messer og 
show med kommersielle og reklamemessige formål; 
organisering og utførelse av varemesser, 
arrangementer og utstillinger med kommersielle eller 
reklamemessige formål; publisering av 
reklamemateriell; utsendelse av reklamemateriell 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver].  

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper; Arrangering og ledelse av konserter; 
Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Artistopptredener; Billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; Billettreservasjon- og 
bestillingstjenester for arrangementer innen 
underholdning, idrett og kultur; Booking av seter for 
kulturelle arrangementer; Coaching (veiledning); 
Elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av 
emner på internett; Elektronisk utgivelse av tekster og 
trykksaker, utenom reklametekster, på internett; Faglig 
kompetanseopplæring; Faglige opplæringstjenester; 
Faglige utdannings- og opplæringstjenester; 
Rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse 
med tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser. Arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av konferanser; elektronisk utgivelse av 
informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; 
elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom 
reklametekster, på internett; billettreservasjon- og 
bestillingstjenester for arrangementer innen 
underholdning, idrett og kultur; faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; faglig kompetanseopplæring; 
faglige opplæringstjenester; artistopptredener; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; booking 
av seter for kulturelle arrangementer; billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; arrangering og ledelse av 
konserter; coaching (veiledning). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294891 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201708257 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AutoHiFi as, Sluppenveien 11, 7037 TRONDHEIM, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektriske adaptere; radiofrekvensadaptere; 
bilstereoadaptere;deler og tilbehørtil adaptere; 
bilstereoer; radioapparater for kjøretøyer; 
radioforsterkere;radioantenner og radioutstyr. 

  Klasse 37   Installasjon og reparasjon av radiosystemer, 
bilradioer, bilstereoer og adaptere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294892 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201707632 
(220) Inndato: 2017.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Petroleum Geo-Services ASA, Lilleakerveien 4C, 0283 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kilder, sensorer, kabler og annet utstyr for innsamling, 
opptak eller analyse av geofysiske data; luftpistoler og 
akustiske signalgeneratorer for undersjøisk oppmåling; 
marine vibratorer og akustiske bølgeneratorer for 
undersjøisk oppmåling; elektromagnetiske antenner; 
elektromagnetiske spoler; kildesamlinger i form av 
oppmålingsmaskiner og instrumenter for oppmåling av 
undersjøiske marine formasjoner; hydrofoner; 
geofoner; elektroniske mottakere designet for å hente 
seismiske vibrasjoner; akselerometre; 
partikkelhastighetssensorer; trykkmålere; marine 
dybdesensorer; elektroder; streamers, nemlig 
seismologiske instrumenter som brukes til kartlegging 
av marine formasjoner; elektromagnetisk apparat som 
brukes til å generere eller måle elektromagnetiske felt 
som benyttes for kartlegging av marine formasjoner; 
havbunnkabler for overføring av data, lyder og bilder; 
elektriske søkere (actuators); kartleggingsinstrumenter 
for å gjennomføre undersjøiske geofysiske 
undersøkelser; optiske fiberkabler; elektronisk 
database innen geofysisk informasjon registrert på 
datamedier; dataprogramvare for bruk i geofysisk 
dataanalyse, geofysisk modellering og geofysisk 
databehandling; elektroniske instruksjonsmanualer. 

  Klasse 35   Innsamling og sammenstilling av informasjon i 
databaser innen geofysiske data; utvelgelse, samling 
og sammenstilling av informasjon fra databaser innen 
geofysiske data. 

  Klasse 42   Analyse og behandling av geofysiske data for olje- og 

gassindustrien; analysere geofysiske data i databaser 
for andre i olje- og gassindustrien; geofysisk leting for 
olje- og gassindustrien; geofysiske 
datainnsamlingstjenester; geofysisk kartlegging for 
andre i olje- og gassindustrien; gjennomføre marine 
geofysiske havbunnskartlegginger for andre; 
geofysiske kartlegginger  og forskning; 
reservoarovervåkningstjenester; gjennomføre marine 
geofysiske havbunnsundersøkelser for andre; 
kartlegging av oljefelt og undervannsfelt, undersjøisk 
kartlegging av oljebærende årer; opptak av geofysiske 
data for andre; vitenskapelig og geofysisk analyse av 
geofysiske data for olje- og gassindustrien; 
tilveiebringelse av geofysiske data til andre; 
tilveiebringelse av en spørringsdatabase med 
geofysiske data for bruk i utførelse av vitenskapelig og 
geofysisk analyse i olje- og gassindustrien; marin leting 
og kartlegging; rådgiving vedrørende utnyttelse, 
kartlegging og reservoarovervåkning i olje- og 
gassutnyttelse og produksjon; teknologirådgiving innen 
geologi og geofysikk; teknisk rådgiving om maritim 
leteboring; teknologisk rådgiving innen teknologi for 
maskinvare for undersjøisk kartlegging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294893 
(151) Reg.dato.: 2017.11.09 
(210) Søknadsnr.: 201703987 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B. Creative Group, Inc., c/o Kerry Skarda 1700 Union 
AveSte. A, US-MD21211 BALTIMORE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Elektriske jern for styling av hår; elektriske og ikke-
elektriske krølltenger; glattetenger; elektriske 
kreppetenger. 

  Klasse 11   Hårtørkere. 
  Klasse 21   Elektriske varmebørster; hårbørster; kammer. 
  Klasse 26   Hårnåler; hårklemmer; folier for hårfarging; elektriske 

og ikke-elektriske hårruller; elektriske 
onduleringsredskaper; krølltenger, elektriske, utenom 
håndverktøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294894 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(300) Søknadsprioritet 2016.12.22, JM, 71511 
(210) Søknadsnr.: 201707882 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Reise- og turistinformasjon og –guidetjenester; 

arrangering av reiser og rundturer; reiseklubber; 
booking, billettutstedelse og reservasjonstjenester for 
reiser; reiseruteplanlegging; trafikkinformasjon; 
parkeringslokasjons- og reservasjonstjenester; 
tilveiebringe informasjon om reising, turisme, geografi 
og destinasjon, kart, reiseruteplanlegging, trafikk, 
parkering og veiforholdsinformasjon, samt kjøre-, 
gange-, sykling- og massetransportdireksjoner via 
datamaskiner, telekommunikasjonsnettverk, 
mobiltelefoner, håndholdte innretninger og trådløse 
navigasjonsinnretninger; tilveiebringe interaktive kart; 
tilveiebringe en nettside og en online søkbar database 
med reise-, turisme-, geografi- og 
destinasjonsinformasjon, kart-, reiseruteplanleggings-, 
trafikk-, parkerings- og veiforholdsinformasjon, samt 
kjøre-, gange-, sykling- og massetransportdireksjoner; 
tilveiebringe informasjon, nyheter og reportasjer innen 
området reise og turisme; tilveiebringe omtaler av 
reise- og turismeleverandører; GPS-
navigasjonstjenester; interaktiv online rutetjenester for 
kjøretøy ved hjelp av datamaskiner og 
telekommunikasjonsnettverk; utleie av 
navigasjonssystemer; booking, billettutstedelse og 
reservasjonstjenester for transport; transport av 
passasjerer; transportinformasjonstjenester; nødtauing 
av motorkjøretøyer og veihjelptjenester; administrasjon 
av trafikkflyt for motorkjøretøyer; utleie, leasing og 
deling av motorkjøretøy, sykler, motorsykler og 
mopeder; taxi-transporttjenester; tilveiebringe en 
nettside og en online  søkbar database for booking og 
reservasjoner av transporttjenester, kobling av førere 
og passasjerer, samt for fastsette tidspunkt for og 
forsendelse av kjøretøy; tilveiebringe informasjon, 
nyheter og reportasjer innen området transport; 
tilveiebringe omtaler av transporttilbydere; 
lagertjenester; utleie av varehus; lagringstjenester for 
databehandlet data; fysisk lagring av dokumenter og 
opptaksmedia i hvilket elektronisk, digital og 
multimediedata er innregistrert; innpakning, henting, 
transport, leveranse og lagring av varer, pakker og 
meldinger; kurértjenester; tilveiebringe en nettside og 
en online søkbar database med informasjon 

vedrørende leveringstjenester og booking for levering 
av varer; innsamling av resirkulerbare varer (transport); 
distribusjon av energi; elektrisitetsdistribusjon; garasje- 
og parkeringsplassutleie; gaveinnpakning; 
fyllingstjenester; båtutleie; marinutleie; biltransport; 
informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester 
relatert til alt forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294895 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707870 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-
1606 KØBENHAVN V, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 
uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294896 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201503817 
(220) Inndato: 2015.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2025.03.25 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er et tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 

 Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini S.R.L. di Marcello 
Zaccagnini - Societa' Agricola, Contrada Pozzo, IT-
65020 BOLOGNANO (PESCARA), Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294897 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707872 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-

1606 KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 

uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294898 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708278 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORDENFJELDSKE BØRSTEFABRIKK AS, 

Hamnesvegen 339, 6650 SURNADAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Musefeller; rottefeller. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294899 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707873 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-

1606 KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 

uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294900 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201706222 
(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: 
 Fjordland AS, Brynsengveien 10, 0667 OSLO, 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 og desserter 
hovedsakelig laget av varer i denne klasse. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; pizza; pasta; nudler; grøt; ferdigretter og 
desserter hovedsakelig laget av varer i denne klasse. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
cateringvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294901 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.05, JM, 72434 
(210) Søknadsnr.: 201707876 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEDDIT 
(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   Elektriske eller elektroniske sensorer brukt for å måle, 
samle inn og spore generell velvære, søvnmønstre, 
søvnkvalitet, respirasjonslyder, respirasjonsbevegelser, 
hjerterytme, bevegelse av lemmer, samt 
bevegelsesaktivitet under søvn for vitenskapelige 
formål; elektriske eller elektroniske sensorer brukt for å 
måle, samle inn og spore miljøvariabler, nemlig 
temperatur, lys, luftkvalitet og omkringliggende støy 
under søvn for vitenskapelige formål; datasoftware, og 
software-applikasjoner for mobile innretninger brukt for 
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innsamling og analyse av variabler relatert til søvn, 
generell velvære, helse og miljømessige variabler, 
nemlig temperatur, lys, luftkvalitet og omkringliggende 
støy under søvn, datasoftware og 
overvåkningssoftware brukt for å samle inn, måle, 
analysere og spore data for søvnforskning; software 
brukt for å fremme søvnhygiene, sunt levevis, generell 
helse og for å måle miljømessige variabler, nemlig 
datasoftware for å organisere personlig søvndata eller 
inneholdende informasjon innen området for 
søvnhygiene, sunt levevis, generell helse og for å måle 
miljømessige variabler, nemlig temperatur, lys, 
luftkvalitet og omkringliggende støy under søvn; 
medisinske innretninger, nemlig elektroniske 
lagringsinnretninger i form av minnemedia for lagring 
av innsamlet informasjon om søvnmønstre, velvære, 
helse og miljømessige variabler, nemlig temperatur, 
lys, luftkvalitet og omkringliggende støy under søvn for 
vitenskapelige formål; software; måle-, påvisnings- og 
overvåkningsinstrumenter, -indikatorer og -
kontrollenheter; sporingsinnretninger; sensorer og 
detektorer; overvåkningsinstrumenter; 
databehandlingsutstyr samt tilbehør (elektriske og 
mekaniske). 

  Klasse 10   Medisinske apparater, nemlig sensorer og 
måleinnretninger brukt for å måle, samle inn og spore 
helseinformasjon; medisinske apparater, nemlig 
sensorer og måleinnretninger brukt for å måle, samle 
inn og spore helseinformasjon, nemlig søvnmønstre, 
søvnkvalitet, respirasjonslyder, respirasjonsbevegelser, 
hjerterytme, bevegelse av lemmer samt 
bevegelsesaktivitet; medisinske apparater, nemlig 
sensorer og måleinnretninger brukt for å måle, samle 
inn og spore miljøvariabler, nemlig temperatur, lys, 
luftkvalitet og omkringliggende støy, alle for medisinske 
og helsestell-formål; medisinske instrumenter 
inneholdende lagret software for tilveiebringelse og 
analyse av informasjon om søvnmønstre, generell 
velvære, nemlig søvnkvalitet, respirasjon, 
respirasjonslyder, respirasjonsbevegelser, 
kroppstemperatur, hjerterytme, blodtrykk, bevegelse av 
lemmer, kroppsbevegelser, bevegelsesaktivitet under 
søvn, og miljømessige variabler, nemlig romtemperatur, 
lys, luftkvalitet og omkringliggende støy; medisinske 
diagnoseinnretninger som bruker informasjon om den 
målte søvnfasen inneholdende klokker, 
oppvåkningslys, sensorer og software, alt solgt som en 
enhet;  medisinske innretninger, nemlig senger, 
madrasser og madrasstrekk med integrerte sensorer 
for sporing av søvnmønstre, helseinformasjon og 
miljømessige variabler, alle for medisinske eller 
helsestellformål; medisinske apparater og instrumenter.

  Klasse 20   Senger; puter; madrasser; madrassputer; 
madrasstrekk; madrassunderlag; soveromsmøbler, 
nemlig sengerammer, nattbord, kommoder og hyller. 

  Klasse 24   Sengetøy; putevar brukt som sengeutstyr; 
sengetepper; madrassbeskyttere. 

  Klasse 42   Forskning, design og utvikling av software, sensorer 
og innretninger for sporing av søvnmønstre, generell 
velvære, helseinformasjon og miljømessige variabler; 
tilveiebringe ikke-nedlastbart software, applikasjoner og 
software for mobile innretninger brukt for å samle inn, 
analysere, måle og overvåke variabler relatert til søvn, 
søvnhygiene, søvnmønstre, søvnkvalitet, 
søvnforskning, respirasjonslyder, 
respirasjonsbevegelser, hjerterytme, bevegelse av 
lemmer, bevegelsesaktivitet, sunt levevis, fysisk 
trening, generell velvære, helse og miljømessige 
variabler, slik som temperatur, lys, luftkvalitet og 
omkringliggende støy; design og utvikling av 
datahardware og software; softwareprogrammering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294902 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708282 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BÆREKRAFTIG ARBEIDSMILJØ WE SUSTAIN AS, 
Gamle Drammensvei 227, 1383 ASKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer og programvare; dataprogramvare 

for forretningsformål; programvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294903 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707912 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks  7086 

St. Olavs plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Holdingselskapstjenester, nemlig annonse- og 
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse av bedrifter, 
administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 

  Klasse 36   Holdingselskapstjenester, nemlig leveranse av 
investeringskapital, finansiell rapportering og finansiell 
rådgivning til datterselskaper og tilknyttede selskaper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294904 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707817 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Eteriske oljer; duftende oljer; kosmetiske oljer; 

aromatiske forbindelser (eteriske oljer); aromatiske 
parfymeriprodukter; aromatiske forbindelser for dufter; 
duftpreparater; oljer for kosmetisk bruk; oljer for 
kroppen; parfymeoljer; parfymeriartikler; romdufter; 
duftende preparater; kosmetiske kremer; 
massasjekremer, ikke medisinske; ikke-medisinske 
kremer for kroppen; ikke-medisinske hudkremer; 
kroppskremer (andre enn for medisinske formål);  
hudkremer for kosmetiske formål; ikke-medisinsk 
hudlotion. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294905 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708259 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MISSION AS, Henrik Ibsensgt. 100, 0255 OSLO, 
Norge 

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparaterregnemaskiner; databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare; 
brannslukningsapparater.Dataprogrammer og 
programvareDataprogrammer for 
brukergrensesnittutformingDataprogrammer for bruk av 
InternettDataprogrammer for interaktiv multimedia 

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

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.Datastyrte designtjenesterDatastyrt 
grafisk designDataprogrammering for databehandling 
og kommunikasjonssystemerDatasystembasert design 
og analyseOpprette og vedlikeholde egendefinerte 
nettsiderOpprette og vedlikeholde 
nettstederEgendefinert design datamaskinvare og 
programvareDesign og grafisk kunstdesign for 
opprettelse av nettsider pÂ internettDesign og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettstederDesign og 
programmering av nettstederDesign, opprettelse og 

programmering av nettsiderDesign, utvikling og 
programmering av dataprogramvareDesign av 
hjemmesider og internettsiderDesign av hjemmesider 
og nettsiderDesign av internettsiderDesign av 
programvare for bruk med trykkeripresserDesign av 
nettsiderDesign, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvareDesigntjenesterDesigntjenester i 
forbindelse med trykksakerGrafiske 
designtjenesterDetaljdesigntjenesterTesting av 
dataprogrammerTesting av dataprogramvareGrafisk 
formgiving 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294906 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708238 
(220) Inndato: 2017.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DENTALSPAR AS, Postboks 4010, 3005 DRAMMEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; 
behandlings- og støtteanordninger tilpasset 
funksjonshemmede; massasjeapparater; apparater og 
hjelpemidler for barnepleie; sexhjelpemidler og 
sexleketøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294907 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708179 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COOP NORGE HANDEL AS, Postboks 21 

Haugenstua, 0915 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Midler for røkning av kjøtt; Mørningspreparater for 
kjøtt, for industriell bruk.   

  Klasse 5   Frysetørret kjøtt for medisinske formål.    
  Klasse 22   Elastisk nett for kjøttprodukter.  
  Klasse 29   Bulgogi [koreansk kjøttrett];  Fjærkre [kjøtt];  

Frysetørret kjøtt;  Galbi [grillet kjøttrett];  Hermetisk 
kjøtt;  Kjøtt;  Kjøtt, konservert;  Kjøttekstrakter;  
Kjøttgeleer;  Kjøttvarer [bearbeidet];  Saltet kjøtt;  
Bearbeidede kjøttprodukter;  Ferdigmat som primært 
består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker;  
Ferdigmat som primært består av kjøtt, fisk, fjærkre 
eller grønnsaker; Ferdigmiddager som hovedsaklig 
består av kjøtt; Ferdigmåltider basert på 
kjøtterstatninger;  Forretter som primært består av kjøtt, 
fisk, fjærkre;  Frossenmat som primært består av kjøtt, 
fisk, fjærkre;   Hamburgerkjøtt;  Kalvekjøtt;  Kjøtt på 
boks;  Kjøtt, bearbeidet;  Kjøtt, fiks, fjærkre og vilt;  
Kjøtt, frossent;  Kjøtt, klargjort;  Kjøtt- og potetmospai;  
Kjøttbasert ferdigmat;  Kjøttbaserte mousseer;  
Kjøttbaserte smørepålegg;  Kjøttboller;  Kjøttbuljonger;  
Kjøttdeig;  Kjøtterstatninger;  Kjøttfyll laget av frukt;  
Kjøttpateer;  Kjøttpålegg, hermetisert;  Kjøttskiver;  
Lammekjøtt, bearbeidet;  Oksekjøtt;  Pakket kjøtt;  
Preservert kjøtt; Preservert kjøtt i biter;  Stekt kjøtt; 
Syltet kjøttpålegg;  Tilberedt oksekjøtt  Tørket kjøtt; 
Tørket oksekjøtt;  Tørket oksekjøtt.   

  Klasse 30   Bibimbap [ris med grønnsaker og storfekjøtt];  
Kjøttkraft;  Kjøttmørningspreparater for 
husholdningsbruk;  Kjøttpaier;  Pelmeni [melboller fylt 
med kjøtt];  Kjøttpaier av fjærkre og vilt;  Kokosnøttkjøtt 
for mennesker;  Lunsjbokser bestående av ris med 
kjøtt, fisk eller grønnsaker; Spagetti med kjøttboller . 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294908 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707887 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sure Hotel by Best Western 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Best Western International, Inc., 6201 North 24th 
Parkway, US-AZ85016-2023 PHOENIX, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hotelltjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294909 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707903 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, US-MI49355 ADA, 

USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd og ernæringstilskudd; ernæringstilskudd i 

pulverform for tilsetning til mat eller drikke; kosttilskudd 
og ernæringstilskudd i form av drikkeblandinger; 
ernæringstilskudd i drikkeform, nemlig proteindrikker; 
ernæringstilskudd i form av proteinbars (stenger og 
plater); proteinpulver for bruk som et ernæringstilskudd; 
proteintillegg i form av shaker; energidrikker. 

  Klasse 29   Snackmat, nemlig mysebaserte matvarer, og frukt- og 
nøttebasert snackmat; sunne snacks, nemlig 
nøttebaserte snackbars (plater og stenger); matbars 
(stenger og plater) basert på bearbeidet frukt og nøtter; 
fruktpuréer. 

  Klasse 30   Energibars (stenger og plater) bestående 
hovedsakelig av rismalt. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig væsker og pulvere 
til bruk i fremstillingen av fruktbaserte vanndrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294910 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707225 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Trine Lillehammer, Daniel Walstads vei 7, 0493 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Gymbager; lær og lærimitasjoner; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; 
halsbånd, lenker og klær for dyr; handlenett; bager. 

  Klasse 24   Sengetøy og dekketøy; oppvaskhåndklær for tørking; 
dynetrekk; trykte tekstiletiketter; tekstilstoffer for 
produksjon av klær; tekstiler og tekstilvarer; tekstiler og 
erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller 
plast; baderomstekstiler [frottématter, håndklær og 
kluter]; tekstilstoffer; tekstilmaterialer; sengetepper; 
duker, ikke av papir; lakener; glasshåndklær; håndklær 
av tekstiler; bordservietter av tekstiler; putetrekk. 

  Klasse 25   Bluser; sløyfer [klesplagg]; brudepikekjoler; kapper; 
klær, ikke for verneklær, med refleks eller selvlysende 
elementer eller materialer; lær- eller lærimitasjonsklær; 
nasjonaldrakter [klær]; pannebånd; hodetørklær 
[klesplagg]; nattøy; shortser; luer; ullklær; klær, fottøy, 
hodeplagg.; skyggeluer; halstørkler; undertøy; belter 
[bekledning]; gensere; sokker; skjorter; klær; 
strømpebukser; bukser; bærestykker for skjorter; kåper; 
skjørt; forkle [bekledning]; pyjamaser; kjoler; frakker; 
jakker; badekåper; body [undertøy]; t-skjorter; 
ponchoer; forklékjoler; festdrakter; stakker; bunader; 
caper. 

  Klasse 26   Kunstige blomster av tekstil; border og kanter for klær; 
dekorative bånd [sy- og tilhørende artikler]; broderte 
merker for klær; tekstilapplikasjoner; dekorative 
tøymerker; dekorative sløyfer av tekstil; kniplinger og 
broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; 
hårdekorasjoner; kunstig hår; hemper for klær; 
kanteborder for klær; hårpynt; hårspenner (dekorative); 
hårsløyfer. 

  Klasse 35   Salg av forannevnte varer i klassene 18, 24, 25 og 26; 
design av markedsføringsmateriale; organisering av 
moteshow med kommersielle formål. 

  Klasse 40   Omsying av klær. Behandling eller bearbeiding av tøy, 
klær eller pels, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon. 

  Klasse 42   Designtjenester vedrørende forannevnte varer i 
klassene 18, 24, 25 og 26. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294911 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708239 
(220) Inndato: 2017.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DENTALSPAR AS, Postboks 4010, 3005 DRAMMEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294912 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707516 
(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: 
 HYGGE UTLEIE AS, Blinkmyra 21, 2033 ÅSGREINA, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294914 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201609419 
(220) Inndato: 2016.08.19 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Yoghurt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294915 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201607922 
(220) Inndato: 2016.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 
Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfymevarer; deodoranter og anti-perspiranter; 
barberpreparater; før og etter barberingspreparater; 
hårfjerningspreparater; make-up fjerningspreparater; 
vatt, vattpinner; papirlommetørkler eller våtservietter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294916 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201704290 
(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: 
 SCA Hygiene Products AB, SE-40503 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler; midler for klesvask; vaskemidler; midler 

til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
hudpleieprodukter, nemlig vaskekremer, rensekremer, 
fuktighetskremer, hudkremer, barrierekremer, 
sinkkremer, substanser for håndvask, såper, 
såpestykker; parfymevarer, eteriske oljer; badeoljer; 
sjampoer og balsamer; hårgeléer; etterbarberingsvann; 
tannpasta; deodoranter; impregnerte engangspapir- og 
-bomullsartikler for rengjørings-, hygieniske- og 
kosmetiske formål; bomull; bomullspinner.  

  Klasse 5   Engangs papir- og –bomullsartikler impregnert med 
farmasøytiske kremer for rengjørings- og hygieniske 
formål; ammeinnlegg; engangsbleier; buksebleier; 

truseinnlegg; tamponger; sanitetsbind og andre 
absorberende artikler for hygieniske formål; salver for 
farmasøytiske formål; diagnostiske midler for 
farmasøytisk bruk; sårrensesett bestående av 
medisinske rengjøringsmidler for sår samt sårplaster og 
forbindingssaker; plaster, sårforbindingssaker, 
bandasjer, medisinske strips, bandasjer for hygieniske 
formål (og/eller medisinske formål).        

  Klasse 9   Datasoftware i alle former inneholdende informasjon 
relater til alle aspekter av helsestell, personlig pleie, 
inkontinenspleie og geriatrisk pleie; datasoftware 
relatert til måling av urineringsmønster; apparater til 
overføring av data; datalagringsinnretninger; 
databehandlingsutstyr og tilbehør, 
kommunikasjonsutstyr; sensorer og detektorer; 
software for analyse av bedriftsledelse og 
kundetjenester for analyse av trafikk- og besøksdata, 
konsumpsjon og lagerstatus; software for styring og 
optimalisering av funksjoner og operasjoner, software 
for forbedring av kvalitet; software for tilveiebringelse 
av informasjon til kunder og ansatte relatert til trafikk- 
og besøksdata, konsumpsjon og lagerstatus; software i 
form av apper; datasystemer for automatisk kontroll av 
ventilasjons-, luftoppfrisknings- og luftrenseapparater 
og –installasjoner, sanitære apparater og installasjoner, 
særlig toaletter, urinaler (sanitære fiksturer), 
vaskeservanter, håndtørkeapparater, 
håndkledispensere, såpedispensere, 
toalettpapirdispensere, aerosolbeholdere.  

  Klasse 10   Ortopediske støtteforbindingssaker og ortopediske 
bandasjer og –strømpevarer; medisinske 
kompresjonsstrømper, -strømpebukser og –sokker, 
medisinske støttestrømper; gips-tape og bandasjer for 
ortopediske formål; splinter, ben- eller armskinner for 
kirurgiske formål; ortopediske artikler; 
polstringsmateriale for ortopediske formål (inkludert i 
denne klassen). 

  Klasse 16   Papir og papirartikler, nemlig avtørkings-, tørke-, 
vaske- og poleringskluter av papir samt 
papirvaskekluter på rull og forhåndsformet; 
cellulosekluter; papirhåndklær, papirlommetørklær, 
papirservietter, kjøkkenruller og toalettruller laget av 
papir; papir- og plastposer og –bager; beskyttende 
trekk laget av papir med plastark bak; smekker; 
papirduker; emballasje laget av papir eller plast; 
plastmateriale for emballering av såper, 
avfettingsmidler, vaskemidler.  

  Klasse 20   Ikke-metalliske, stasjonære stativer, holdere og 
dispensere for produkter laget av papir, slik som 
håndklær, servietter, kjøkkenruller og toalettruller. 

  Klasse 21   Stativer, holdere, beholdere og dispensere for papir, 
papirhåndklær, flytende såpe, luftfriskere og andre 
husholdnings-, kjøkken- og toalettprodukter; 
søppelkasser, søppelkasser for hygieniske produkter, 
vaskekluter; husholdnings- og kjøkkenredskaper og –
beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket 
hermed); vaskehansker laget av papir. 

  Klasse 24   Vevede stoffer og tekstilvarer ikke inkludert i andre 
klasser; sengetøy og dekketøy, vevet, ikke-vevet eller 
kombinert med papir; sengetepper og bordduker, 
underlaken. 

  Klasse 35   Forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online fra 
en database eller internett; distribusjon av vareprøver; 
systematisering av data i databaser.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til en sammenstilling av 
informasjon fra databaser i relasjon til helsestell, 
hygienisk pleie og geriatrisk pleie; tilveiebringe tilgang 
til et globalt datanettverk for overføring og spredning av 
informasjon.               

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; utdannelsestjenester relater 
til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie; 
arrangering og utførelse av utdanningsseminarer 
relatert til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie. 

  Klasse 42   Industriell analyse og forskningstjenester innen 
papirindustriområdet, herunder innenfor papir og 
bomullsprodukter for husholdnings-, hygieniske, 
sanitære og kosmetiske formål; 
kvalitetsforsikringskonsultasjoner; rådgivning og 
analyse relatert til forbedring av kvalitet i relasjon til 
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analyse av trafikk og besøksdata, produktkonsumpsjon 
og lagerstatus.   

  Klasse 44   Helsestell; konsultasjonstjenester relatert til helse; 
tjenester for planlegging, organisering og overvåkning 
av individualisert helsestell, herunder slike tjenester 
tilveiebrakt online eller via internett; hygienisk- og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294917 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201704313 
(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: 

 SCA Hygiene Products AB, SE-40503 GÖTEBORG, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler; midler for klesvask; vaskemidler; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
hudpleieprodukter, nemlig vaskekremer, rensekremer, 
fuktighetskremer, hudkremer, barrierekremer, 
sinkkremer, substanser for håndvask, såper, 
såpestykker; parfymevarer, eteriske oljer; badeoljer; 
sjampoer og balsamer; hårgeléer; etterbarberingsvann; 
tannpasta; deodoranter; impregnerte engangspapir- og 
-bomullsartikler for rengjørings-, hygieniske- og 
kosmetiske formål; bomull; bomullspinner.  

  Klasse 5   Engangs papir- og –bomullsartikler impregnert med 
farmasøytiske kremer for rengjørings- og hygieniske 
formål; ammeinnlegg; engangsbleier; buksebleier; 
truseinnlegg; tamponger; sanitetsbind og andre 
absorberende artikler for hygieniske formål; salver for 
farmasøytiske formål; diagnostiske midler for 
farmasøytisk bruk; sårrensesett bestående av 
medisinske rengjøringsmidler for sår samt sårplaster og 
forbindingssaker; plaster, sårforbindingssaker, 
bandasjer, medisinske strips, bandasjer for hygieniske 
formål (og/eller medisinske formål).        

  Klasse 9   Datasoftware i alle former inneholdende informasjon 
relater til alle aspekter av helsestell, personlig pleie, 
inkontinenspleie og geriatrisk pleie; datasoftware 
relatert til måling av urineringsmønster; apparater til 
overføring av data; datalagringsinnretninger; 
databehandlingsutstyr og tilbehør, 
kommunikasjonsutstyr; sensorer og detektorer; 
software for analyse av bedriftsledelse og 
kundetjenester for analyse av trafikk- og besøksdata, 
konsumpsjon og lagerstatus; software for styring og 
optimalisering av funksjoner og operasjoner, software 
for forbedring av kvalitet; software for tilveiebringelse 
av informasjon til kunder og ansatte relatert til trafikk- 
og besøksdata, konsumpsjon og lagerstatus; software i 
form av apper; datasystemer for automatisk kontroll av 
ventilasjons-, luftoppfrisknings- og luftrenseapparater 
og –installasjoner, sanitære apparater og installasjoner, 
særlig toaletter, urinaler (sanitære fiksturer), 

vaskeservanter, håndtørkeapparater, 
håndkledispensere, såpedispensere, 
toalettpapirdispensere, aerosolbeholdere.  

  Klasse 10   Ortopediske støtteforbindingssaker og ortopediske 
bandasjer og –strømpevarer; medisinske 
kompresjonsstrømper, -strømpebukser og –sokker, 
medisinske støttestrømper; gips-tape og bandasjer for 
ortopediske formål; splinter, ben- eller armskinner for 
kirurgiske formål; ortopediske artikler; 
polstringsmateriale for ortopediske formål (inkludert i 
denne klassen). 

  Klasse 16   Papir og papirartikler, nemlig avtørkings-, tørke-, 
vaske- og poleringskluter av papir samt 
papirvaskekluter på rull og forhåndsformet; 
cellulosekluter; papirhåndklær, papirlommetørklær, 
papirservietter, kjøkkenruller og toalettruller laget av 
papir; papir- og plastposer og –bager; beskyttende 
trekk laget av papir med plastark bak; smekker; 
papirduker; emballasje laget av papir eller plast; 
plastmateriale for emballering av såper, 
avfettingsmidler, vaskemidler.  

  Klasse 20   Ikke-metalliske, stasjonære stativer, holdere og 
dispensere for produkter laget av papir, slik som 
håndklær, servietter, kjøkkenruller og toalettruller. 

  Klasse 21   Stativer, holdere, beholdere og dispensere for papir, 
papirhåndklær, flytende såpe, luftfriskere og andre 
husholdnings-, kjøkken- og toalettprodukter; 
søppelkasser, søppelkasser for hygieniske produkter, 
vaskekluter; husholdnings- og kjøkkenredskaper og –
beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket 
hermed); vaskehansker laget av papir. 

  Klasse 24   Vevede stoffer og tekstilvarer ikke inkludert i andre 
klasser; sengetøy og dekketøy, vevet, ikke-vevet eller 
kombinert med papir; sengetepper og bordduker, 
underlaken. 

  Klasse 35   Forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online fra 
en database eller internett; distribusjon av vareprøver; 
systematisering av data i databaser.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til en sammenstilling av 
informasjon fra databaser i relasjon til helsestell, 
hygienisk pleie og geriatrisk pleie; tilveiebringe tilgang 
til et globalt datanettverk for overføring og spredning av 
informasjon.               

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; utdannelsestjenester relater 
til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie; 
arrangering og utførelse av utdanningsseminarer 
relatert til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie. 

  Klasse 42   Industriell analyse og forskningstjenester innen 
papirindustriområdet, herunder innenfor papir og 
bomullsprodukter for husholdnings-, hygieniske, 
sanitære og kosmetiske formål; 
kvalitetsforsikringskonsultasjoner; rådgivning og 
analyse relatert til forbedring av kvalitet i relasjon til 
analyse av trafikk og besøksdata, produktkonsumpsjon 
og lagerstatus.   

  Klasse 44   Helsestell; konsultasjonstjenester relatert til helse; 
tjenester for planlegging, organisering og overvåkning 
av individualisert helsestell, herunder slike tjenester 
tilveiebrakt online eller via internett; hygienisk- og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 



registrerte varemerker 2017.11.20 - nr 47/17

33 
 

(111) Reg.nr.: 294918 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201704315 
(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: 
 SCA Hygiene Products AB, SE-40503 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler; midler for klesvask; vaskemidler; midler 

til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
hudpleieprodukter, nemlig vaskekremer, rensekremer, 
fuktighetskremer, hudkremer, barrierekremer, 
sinkkremer, substanser for håndvask, såper, 
såpestykker; parfymevarer, eteriske oljer; badeoljer; 
sjampoer og balsamer; hårgeléer; etterbarberingsvann; 
tannpasta; deodoranter; impregnerte engangspapir- og 
-bomullsartikler for rengjørings-, hygieniske- og 
kosmetiske formål; bomull; bomullspinner.  

  Klasse 5   Engangs papir- og –bomullsartikler impregnert med 
farmasøytiske kremer for rengjørings- og hygieniske 
formål; ammeinnlegg; engangsbleier; buksebleier; 
truseinnlegg; tamponger; sanitetsbind og andre 
absorberende artikler for hygieniske formål; salver for 
farmasøytiske formål; diagnostiske midler for 
farmasøytisk bruk; sårrensesett bestående av 
medisinske rengjøringsmidler for sår samt sårplaster og 
forbindingssaker; plaster, sårforbindingssaker, 
bandasjer, medisinske strips, bandasjer for hygieniske 
formål (og/eller medisinske formål).        

  Klasse 9   Datasoftware i alle former inneholdende informasjon 
relater til alle aspekter av helsestell, personlig pleie, 
inkontinenspleie og geriatrisk pleie; datasoftware 
relatert til måling av urineringsmønster; apparater til 
overføring av data; datalagringsinnretninger; 
databehandlingsutstyr og tilbehør, 
kommunikasjonsutstyr; sensorer og detektorer; 
software for analyse av bedriftsledelse og 
kundetjenester for analyse av trafikk- og besøksdata, 
konsumpsjon og lagerstatus; software for styring og 
optimalisering av funksjoner og operasjoner, software 
for forbedring av kvalitet; software for tilveiebringelse 
av informasjon til kunder og ansatte relatert til trafikk- 
og besøksdata, konsumpsjon og lagerstatus; software i 
form av apper; datasystemer for automatisk kontroll av 
ventilasjons-, luftoppfrisknings- og luftrenseapparater 
og –installasjoner, sanitære apparater og installasjoner, 
særlig toaletter, urinaler (sanitære fiksturer), 
vaskeservanter, håndtørkeapparater, 
håndkledispensere, såpedispensere, 
toalettpapirdispensere, aerosolbeholdere.  

  Klasse 10   Ortopediske støtteforbindingssaker og ortopediske 
bandasjer og –strømpevarer; medisinske 
kompresjonsstrømper, -strømpebukser og –sokker, 
medisinske støttestrømper; gips-tape og bandasjer for 
ortopediske formål; splinter, ben- eller armskinner for 
kirurgiske formål; ortopediske artikler; 
polstringsmateriale for ortopediske formål (inkludert i 

denne klassen). 
  Klasse 16   Papir og papirartikler, nemlig avtørkings-, tørke-, 

vaske- og poleringskluter av papir samt 
papirvaskekluter på rull og forhåndsformet; 
cellulosekluter; papirhåndklær, papirlommetørklær, 
papirservietter, kjøkkenruller og toalettruller laget av 
papir; papir- og plastposer og –bager; beskyttende 
trekk laget av papir med plastark bak; smekker; 
papirduker; emballasje laget av papir eller plast; 
plastmateriale for emballering av såper, 
avfettingsmidler, vaskemidler.  

  Klasse 20   Ikke-metalliske, stasjonære stativer, holdere og 
dispensere for produkter laget av papir, slik som 
håndklær, servietter, kjøkkenruller og toalettruller. 

  Klasse 21   Stativer, holdere, beholdere og dispensere for papir, 
papirhåndklær, flytende såpe, luftfriskere og andre 
husholdnings-, kjøkken- og toalettprodukter; 
søppelkasser, søppelkasser for hygieniske produkter, 
vaskekluter; husholdnings- og kjøkkenredskaper og –
beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket 
hermed); vaskehansker laget av papir. 

  Klasse 24   Vevede stoffer og tekstilvarer ikke inkludert i andre 
klasser; sengetøy og dekketøy, vevet, ikke-vevet eller 
kombinert med papir; sengetepper og bordduker, 
underlaken 

  Klasse 35   Forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online fra 
en database eller internett; distribusjon av vareprøver; 
systematisering av data i databaser.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til en sammenstilling av 
informasjon fra databaser i relasjon til helsestell, 
hygienisk pleie og geriatrisk pleie; tilveiebringe tilgang 
til et globalt datanettverk for overføring og spredning av 
informasjon.               

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; utdannelsestjenester relater 
til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie; 
arrangering og utførelse av utdanningsseminarer 
relatert til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie. 

  Klasse 42   Industriell analyse og forskningstjenester innen 
papirindustriområdet, herunder innenfor papir og 
bomullsprodukter for husholdnings-, hygieniske, 
sanitære og kosmetiske formål; 
kvalitetsforsikringskonsultasjoner; rådgivning og 
analyse relatert til forbedring av kvalitet i relasjon til 
analyse av trafikk og besøksdata, produktkonsumpsjon 
og lagerstatus.   

  Klasse 44   Helsestell; konsultasjonstjenester relatert til helse; 
tjenester for planlegging, organisering og overvåkning 
av individualisert helsestell, herunder slike tjenester 
tilveiebrakt online eller via internett; hygienisk- og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294919 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201704321 
(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: 
 SCA Hygiene Products AB, SE-40503 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler; midler for klesvask; vaskemidler; midler 

til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
hudpleieprodukter, nemlig vaskekremer, rensekremer, 
fuktighetskremer, hudkremer, barrierekremer, 
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sinkkremer, substanser for håndvask, såper, 
såpestykker; parfymevarer, eteriske oljer; badeoljer; 
sjampoer og balsamer; hårgeléer; etterbarberingsvann; 
tannpasta; deodoranter; impregnerte engangspapir- og 
-bomullsartikler for rengjørings-, hygieniske- og 
kosmetiske formål; bomull; bomullspinner.  

  Klasse 5   Engangs papir- og –bomullsartikler impregnert med 
farmasøytiske kremer for rengjørings- og hygieniske 
formål; ammeinnlegg; engangsbleier; buksebleier; 
truseinnlegg; tamponger; sanitetsbind og andre 
absorberende artikler for hygieniske formål; salver for 
farmasøytiske formål; diagnostiske midler for 
farmasøytisk bruk; sårrensesett bestående av 
medisinske rengjøringsmidler for sår samt sårplaster og 
forbindingssaker; plaster, sårforbindingssaker, 
bandasjer, medisinske strips, bandasjer for hygieniske 
formål (og/eller medisinske formål).        

  Klasse 9   Datasoftware i alle former inneholdende informasjon 
relater til alle aspekter av helsestell, personlig pleie, 
inkontinenspleie og geriatrisk pleie; datasoftware 
relatert til måling av urineringsmønster; apparater til 
overføring av data; datalagringsinnretninger; 
databehandlingsutstyr og tilbehør, 
kommunikasjonsutstyr; sensorer og detektorer; 
software for analyse av bedriftsledelse og 
kundetjenester for analyse av trafikk- og besøksdata, 
konsumpsjon og lagerstatus; software for styring og 
optimalisering av funksjoner og operasjoner, software 
for forbedring av kvalitet; software for tilveiebringelse 
av informasjon til kunder og ansatte relatert til trafikk- 
og besøksdata, konsumpsjon og lagerstatus; software i 
form av apper; datasystemer for automatisk kontroll av 
ventilasjons-, luftoppfrisknings- og luftrenseapparater 
og –installasjoner, sanitære apparater og installasjoner, 
særlig toaletter, urinaler (sanitære fiksturer), 
vaskeservanter, håndtørkeapparater, 
håndkledispensere, såpedispensere, 
toalettpapirdispensere, aerosolbeholdere.  

  Klasse 10   Ortopediske støtteforbindingssaker og ortopediske 
bandasjer og –strømpevarer; medisinske 
kompresjonsstrømper, -strømpebukser og –sokker, 
medisinske støttestrømper; gips-tape og bandasjer for 
ortopediske formål; splinter, ben- eller armskinner for 
kirurgiske formål; ortopediske artikler; 
polstringsmateriale for ortopediske formål (inkludert i 
denne klassen). 

  Klasse 16   Papir og papirartikler, nemlig avtørkings-, tørke-, 
vaske- og poleringskluter av papir samt 
papirvaskekluter på rull og forhåndsformet; 
cellulosekluter; papirhåndklær, papirlommetørklær, 
papirservietter, kjøkkenruller og toalettruller laget av 
papir; papir- og plastposer og –bager; beskyttende 
trekk laget av papir med plastark bak; smekker; 
papirduker; emballasje laget av papir eller plast; 
plastmateriale for emballering av såper, 
avfettingsmidler, vaskemidler.  

  Klasse 20   Ikke-metalliske, stasjonære stativer, holdere og 
dispensere for produkter laget av papir, slik som 
håndklær, servietter, kjøkkenruller og toalettruller. 

  Klasse 21   Stativer, holdere, beholdere og dispensere for papir, 
papirhåndklær, flytende såpe, luftfriskere og andre 
husholdnings-, kjøkken- og toalettprodukter; 
søppelkasser, søppelkasser for hygieniske produkter, 
vaskekluter; husholdnings- og kjøkkenredskaper og –
beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket 
hermed); vaskehansker laget av papir. 

  Klasse 24   Vevede stoffer og tekstilvarer ikke inkludert i andre 
klasser; sengetøy og dekketøy, vevet, ikke-vevet eller 
kombinert med papir; sengetepper og bordduker, 
underlaken 

  Klasse 35   Forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online fra 
en database eller internett; distribusjon av vareprøver; 
systematisering av data i databaser.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til en sammenstilling av 
informasjon fra databaser i relasjon til helsestell, 
hygienisk pleie og geriatrisk pleie; tilveiebringe tilgang 
til et globalt datanettverk for overføring og spredning av 
informasjon.               

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; utdannelsestjenester relater 

til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie; 
arrangering og utførelse av utdanningsseminarer 
relatert til personlig pleie, helsestell og geriatrisk pleie. 

  Klasse 42   Industriell analyse og forskningstjenester innen 
papirindustriområdet, herunder innenfor papir og 
bomullsprodukter for husholdnings-, hygieniske, 
sanitære og kosmetiske formål; 
kvalitetsforsikringskonsultasjoner; rådgivning og 
analyse relatert til forbedring av kvalitet i relasjon til 
analyse av trafikk og besøksdata, produktkonsumpsjon 
og lagerstatus.   

  Klasse 44   Helsestell; konsultasjonstjenester relatert til helse; 
tjenester for planlegging, organisering og overvåkning 
av individualisert helsestell, herunder slike tjenester 
tilveiebrakt online eller via internett; hygienisk- og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294920 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.12, DK, 2187462 
(210) Søknadsnr.: 201707895 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, DK-8361 

HASSELAGER, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

sportsartikler; juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294921 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707909 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-

1606 KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 

uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294922 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708252 
(220) Inndato: 2017.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pro Sykkelservice AS, Nærsnestangen 48, 3478 

NÆRSNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av sykler og deler til sykler. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av sykler. 
  Klasse 39   Transport av sykler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294923 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707919 
(220) Inndato: 2017.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Melk; smaksatt melk; milkshake; melkebaserte 

ernæringsdrikker, ikke inkludert milkshake; 
melkebaserte drikker inneholdende kaffe; melkebaserte 
drikker inneholdende fruktjuice; melkebaserte drikker 
inneholdende frukt; melkebaserte drikker inneholdende 
sjokolade; melkebaserte drikker inneholdende te; 
soyabaserte ernæringsdrikker brukt som 
melkesubstitutt; melkebaserte energidrikker; tørket 
melkepulver; meieribaserte drikkemikser; soyamelk; 
fruktbasert snackmat; fruktsyltetøy, kompotter, geleer; 
kjøttbasert smørbrødpålegg, fiskebasert 
smørbrødpålegg, smørbrødpålegg basert på fjærkre, 
fruktbasert smørbrødpålegg, nøttebasert 
smørbrødpålegg, grønnsakbasert smørbrødpålegg, 
meieribasert smørbrødpålegg; kokte eller bearbeidede 
grønnsaker; tørkede grønnsaker; konserverte 
grønnsaker; grønnsaksalater; tørket frukt; konservert 
frukt; fruktsalater; kjøtt; fisk; fjærkre; vilt; charcuterie; 
kjøttekstrakter; ferdigretter bestående hovedsakelig av 
kjøtt, soya, fjærkre, sjømat, grønnsaker, frukter, tofu, 
og/eller ost; supper; yoghurt, yoghurtbaserte drikker; 
kremfløte, pisket krem; ost; egg; bearbeidede nøtter, 
krydrede nøtter, ristede nøtter, nøttebasert snackmat; 
spiselige oljer og fett. 

  Klasse 32   Fruktdrikker, fruktjuicer og fruktbaserte drikker; 
grønnsakdrikker, grønnsakjuicer og grønnsakbaserte 
drikker; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig 
kullsyreholdige drikker, leskedrikker; energidrikker, 
isotoniske drikker; flytende blandinger og mikser for 
tillaging av leskedrikker og fruktbaserte drikker; pulvere 
brukt ved tilberedningen av leskedrikker og fruktbaserte 
drikker; siruper for drikkevarer; smaksatt og ikke-
smaksatt drikkevann på flaske, mineralvann, 
kullsyreholdig vann; soyabaserte drikker for så vidt de 
ikke er melkesubstitutter; fruktkonsentrater og puréer til 
bruk for tilberedelse av drikker; ernæringsmessig 
berikede drikker, vitaminberikede drikker; øl; ølbaserte 
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cocktails. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294924 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201516301 
(220) Inndato: 2015.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS, Postboks 4414, 2325 HAMAR, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar og online programvare for fordeling av 

penger til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller 
veldedige formål; dataspill; dataprogram; nedlastbare 
applikasjoner; elektroniske publikasjoner; internettspill; 
mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill og andre 
spillapplikasjoner til mobil. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
økonomiske overføringstjenester; tjenester for 
overføring av økonomiske midler til kulturelle, 
sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige formål. 

  Klasse 41   Pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spilltjenester tilbudt online; tjenester for fordeling av 
økonomiske midler til kulturelle, sportslige, 
samfunnsnyttige eller veldedige formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294925 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707539 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 
STJØRDAL, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Dataprogrammer (software); dataprogramvare for å 
opprette søkbare databaser; dataprogramvare og 
elektronisk database i form av et 
forskningsadministrativt system med helseregister og 
søkbar informasjon om humant biologisk materiale med 

tilknyttede kliniske data og analyseresultater. 
  Klasse 35   Innsamling av informasjon for bruk i databaser; 

systematisering av informasjon for bruk i databaser. 
  Klasse 42   Design, utvikling og vedlikehold av dataprogrammer; 

design og utvikling av databaser og datanettverk; 
konsulenttjenester relatert til de foregående tjenestene; 
alle tjenester er relatert til humanmedisinsk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294926 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201707930 
(220) Inndato: 2017.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation), 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Produkter for personlig pleie, nemlig rensemidler for 

hud og kropp; såpestykker; flytende håndsåper; 
dusjgeleer og -kremer; kroppsvask; hårpleiemidler; 
deodoranter, antiperspiranter og underarmssprayer for 
personlig bruk; fuktighetskremer, lotioner og kremer, 
oljer til hud og kropp. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294927 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708154 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KJETIL BENTSEN, Raunveien 11, 4371 EGERSUND, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 40   Trykking av meldinger på t-skjorter; trykking av 

reklametrykksaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294928 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201706473 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NICUCONSTRUCT AS, Skattørvegen 40, 9018 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Postboks 
2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
Eiendomsforvaltningstjenester. Utleie av fast eiendom. 
Eiendomsmeglervirksomhet. Bestyrelse av fast 
eiendom.  

  Klasse 37   Byggvedlikehold. Forsterkning av bygg.Innvendig og 
utvendig rengjøring av bygninger. Konstruksjon og 
renovering av bygninger og andre strukturer. 
Konstruksjon og reparasjon av bygninger. Konstruksjon 
og reparasjon av boligbygg og hus. Konstruksjon, 
vedlikehold og renovering av bygninger. Innvendig 
konstruksjon av bygninger. Konstruksjon av bygninger. 
Konstruksjon av boligbygg. Nedrivning av 
byggetekniske strukturer. Mudring. Oppføring av 
prefabrikkerte bygninger og strukturer. Husmaling. 
Installasjon av armaturer og beslag for bygninger. 
Installasjon av apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, 
klimaanlegg, tørking, ventilasjon og 
støvavtrekksanlegg. Innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester. Innvendig forskaling og 
maling i bygninger. Utleie av anleggsmaskiner og 
verktøy. Restaurering av bygninger. 
Snøfjerningstjenester. Byggevirksomhet. Byggeledelse. 
Murmestervirksomhet. Snekkertjenester.  

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. Bar- og restauranttjenester. Kafé- og 
restauranttjenester. Hotell- og restauranttjenester. 
Servering av mat og drikke. Catering. Feriehus. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294929 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201706546 
(220) Inndato: 2017.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adea Medical AB, Box 5056, SE-10442 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, terapeutiske, diagnostiske og 
odontologiske apparater og instrumenter; stenter, 
kateter, ballonger, vaskulære proteser, ledetråder, 
innføringsanordninger; ortopediske artikler; medisinske 
implantat; suturmaterialer; utstyr for elektronisk 
pasientovervåkning og kontroll, nemlig utstyr for hjerte- 
og åndedrettsovervåkning og kontrollutstyr. 

  Klasse 35   Salg av kirurgiske, medisinske og odontologiske 
apparater og instrumenter; salg av stenter, kateter, 
ballonger, vaskulære protester, ledetråder, 
innføringsanordninger, ortopediske artikler; medisinske 
implantat; suturmaterialer, samtlige nevnte varer for 
kirurgisk og/eller medisinsk bruk; salg av utstyr for 
elektronisk pasientovervåkning og kontroll, nemlig 
utstyr for hjerte- og åndedrettsovervåkning og 
kontrollutstyr. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; medisinske 
rådgivningstjenester; kliniske tjenester; medisinske 
analyser; konsulenttjenester, diagnosetjenester, 
medisinske analyser og behandlinger i områdene 
hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer; hjerte- 
og åndedrettsovervåkning via telefon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294930 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201614866 
(220) Inndato: 2016.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Presidents Institute ApS, Olof Palms Gade 8, DK-2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 NEMadvokat  Advokatanpartsselskab, Stationsparken 

26, 2., DK-2600 GLOSTRUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Rådgivningstjenester innen psykologisk vurdering og 
eksaminasjon; Utførelse av psykologiske bedømmelser 
og eksaminasjoner; Psykologiske tjenester for 
individuelle og grupper; Stress management-tjenester 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 



registrerte varemerker 2017.11.20 - nr 47/17

38 
 

(111) Reg.nr.: 294931 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708270 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Evatic AS, Sluppenveien 5, 7037 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; teknisk 
løsning i form av software; alle typer 
datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på 
magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; tjenester som gjelder registrering, 
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige 
meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller 
sammenstilling av matematiske eller statistiske data. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; tilgang til en 
elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294932 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708272 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Thord Peter Mossberg, Nordraaks gate 14, 0260 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøy på vann, yachter, motorseilere, motorbåter 
og annet kjøretøy på vann. 

  Klasse 36   Finansieringstjenester av yachter; megling av yachter. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet, organisering av reiser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294933 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(210) Søknadsnr.: 201708276 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Corponor AS, Postboks 213, 8001 BODØ, Norge 

(740) Fullmektig: 
 RIKTIG SPOR AS, Postboks 348, 8001 BODØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
Eiendomsmeglervirksomhet Bestyrelse av fast eiendom 
Utleie av fast eiendom Utleie av kontorer (fast 
eiendom) Adminstrasjon av salg av fast eiendom 
Eiendoms- og boligforvaltning 
Eiendomsforvaltningstjenester 
Eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
forretningsbygg Eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med underholdningsmiljøer 
Eiendomsinvesteringsforvaltning 
Eiendomsinvesteringstjenester  Meglerfirma for 
eiendomsforsikring Planleggingstjenester i forbindelse 
eiendomsforvaltning Pengesaker og eiendomssaker. 

  Klasse 37    Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon Byggeledelse 
Byggevirksomhet Innvendig konstruksjon av bygninger 
Inspeksjon ved byggkonstruksjon Konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer Konstruksjon av 
bygninger, veier, broer og demninger Konstruksjon av 
forretningsbygg Konstruksjon av kontorbygninger 
Konstruksjon av kjøpesentre Konstruksjon av 
industribygninger Konstruksjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer Konstruksjon og 
reparasjon av boligbygg og hus Konstruksjon og 
reparasjon av hus Konstruksjon og vedlikehold av 
byggekomplekser, boligbygg, boligområder, 
forretningsbygg, kjøpesentre, kontorbygninger og 
parkeringshus. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. Arkitekt- og teknikktjenester 
Arkitektplanlegging og rådgivningstjenester 
Arkitekttjenester Arkitekttjenester for design av 
bygninger Arkitekttjenester for design av 
forretningsbygg Arkitekttjenester for design av 
kontorbygninger Byplanlegging Byggeteknikk [design] 
Byggeplanlegging Design av innendørs dekor Design- 
og byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning 
Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise] Interiør- og 
eksteriørdesign av bygninger Interiørdesigntjenester 
Oppmåling Teknisk design Tekniske tjenester innen 
byggteknikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294934 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201706884 
(220) Inndato: 2017.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

OYA 
(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   Beskyttelsesutstyr for mobiltelefoner, smarttelefoner, 

smartklokker og mobilenheter tilkoblet det mobile 
nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294935 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201706885 
(220) Inndato: 2017.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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   Beskyttelsesutstyr for mobiltelefoner, smarttelefoner, 
smartklokker og mobilenheter tilkoblet det mobile 
nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294936 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201702403 
(220) Inndato: 2017.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Diab International AB, Norra Sofieroleden 8, SE-31232 
LAHOLM, Sverige 

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

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

  Klasse 17   Gummi (rå eller halvbearbeidet), guttaperka, kautsjuk 
(rå eller halvbearabeidet), asbest, glimmer (rå eller 
halvbearbeidet) samt artikler gjort i disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; plast [halvfabrikata]; pakke-
, fyll-, og isolasjonsmaterialer; fleksible rør, ikke av 
metall.  

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; transportable 
bygninger, ikke av metall. 

  Klasse 37   Konstruksjonstjenester med bygningsmateriale i form 
av sandwich-konstruksjoner. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; beregning og 
utforming (design) av byggematerialer i form av 
sandwich-konstruksjoner; utvikling av prosesser i form 

av bygg og konstruksjon av byggematerialer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294937 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201707868 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BLOSTRUPMOEN MEDICAL EQUIPMENT AS, 
Postboks 113, 2071 RÅHOLT, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BLOSTRUPMOEN BYGG OG EIENDOM AS, Postboks 

113, 2071 RÅHOLT, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske kassaapparater.  
  Klasse 36   Nettbaserte betalingstjenester. 
  Klasse 41   Billettreservasjon- og bestillingstjenester for 

arrangementer innen underholdning, idrett og kultur. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294938 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201707904 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROD BIANCO GALLERY AS, c/o Stein Lie, Postboks 
4, 1851 MYSEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Tjenester innenfor gallerivirksomhet og 

kunstformidling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294939 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201706886 
(220) Inndato: 2017.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(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   Beskyttelsesutstyr for mobiltelefoner, smarttelefoner, 

smartklokker og mobilenheter tilkoblet det mobile 
nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294940 
(151) Reg.dato.: 2017.11.11 
(210) Søknadsnr.: 201707175 
(220) Inndato: 2017.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAGA MOBIL AS, Industriveien 4, 9360 BARDU, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Stefan S. Amlie, c/o Codex Advokat Tromsø 

AS, Postboks 447, 9255 TROMSØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner; brannslukningsapparater. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet i tilknytning til 
telekommunikasjonsvirksomhet; bistand ved ledelse av 
bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294941 
(151) Reg.dato.: 2017.11.12 
(210) Søknadsnr.: 201706888 
(220) Inndato: 2017.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KAJSAS AS, Nesbruveien 75, 1394 NESBRU, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 

sammenbringe et bredt utvalg næringsmiddel som gjør 
det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i 
en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en katalog, samt 
som en del av disse tjenester bedrive detaljhandel med 
samme varer. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; Billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; Ferieleirtjenester 
[underholdning]; Organisering av fester 
[underholdning]; Organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; Organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
Organisering og ledelse av konferanser; Organisering 
og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av 
seminarer; Rekreasjonsinformasjon; Sceneoppførelser; 
Utleie av sceneutstyr. 

  Klasse 43   Catering; Feriehus; Formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]; Hoteller; Hotellreservering; 
Kafeer; Moteller; Pensjonater; Reservering av 
midlertidig innkvartering; Restauranter; 
Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; Turisthytter; 
Utleie av møterom; Utleie av værelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294942 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201707908 
(220) Inndato: 2017.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-INTENSE ICE BLUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-
1606 KØBENHAVN V, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 
uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294943 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708286 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DANIEL JORDET, Nordlysveien 22, 0489 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker. 
  Klasse 41   Forlagstjenester, utgivelse av bøker, skriving og 

utgivelse av tekster (utenom reklametekster), 
elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av 
emner på internett; elektronisk utgivelse av informasjon 
i et bredt utvalg av emner på internett; forlagstjenester; 
skriving og utgivelse av tekster, utenom reklametekster; 
utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
utgivelse av bøker; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294944 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708608 
(220) Inndato: 2017.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Statoil Petroleum AS, Postboks 8500 Forus, 4035 
STAVANGER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Industriroboter; undervannsroboter; maskiner og 
verktøymaskiner til montering, bygging, konstruksjon, 
vedlikehold, reparasjon, kontroll og overvåkning av 
undervannsinstallasjoner, undervannsanlegg og olje- 
og gassbrønnanlegg og installasjoner, og deler og 
tilbehør/utstyr dertil; maskiner og verktøymaskiner til 
montering, bygging, konstruksjon, vedlikehold, 
reparasjon, kontroll og overvåkning av maskiner, 
apparater, utstyr og installasjoner til bruk innenfor olje- 
og gassutvinning, boring, gjenvinning, produksjon, 
bearbeiding, frakturering og raffinering/foredling, og 
deler og tilbehør/utstyr dertil; maskiner og 
verktøymaskiner for kontroll og overvåkning av olje- og 
gassfelter og undersjøisk sprekker; motorer og 
maskiner for kjøretøy og roboter til bruk under 
vannlinjen; propeller for maskiner og kjøretøy; 
kontrollkabler for maskiner og motorer; maskinkasser; 
understell for maskiner; deler og tilbehør/utstyr til de 
forannevnte varer. 

  Klasse 9   Vitenskapelige apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til kartlegging, måling, 
signalering, kontroll, testing, avlesing og overvåkning, 
alt for bruk innenfor olje- og gassindustrien; 
dataoverføringskabler; apparater, instrumenter og 
kabler for elektrisitet; elektriske kabler og 
ledningstråder; signalkabler for IT; elektroniske 
forankringsstasjoner; forankringsstasjoner for 
kjøretøyer og maskiner; dataprogramvare [software] og 
maskinvare [hardware] for bruk innen olje- og 
gassindustri; data- og kommunikasjonsservere; 
programmerbare prosessorer; enheter, apparater, 
instrumenter, dataprogramvare [software] og 
datamaskinvare [hardware] for innsamling, opptak, 
overføring, behandling, gjengivelse, lagring, redigering, 
avmerking, oppsporing, overvåkning, visualisering, 

simulering, analyse og deling av data; enheter, 
apparater, instrumenter, dataprogramvare [software] og 
datamaskinvare [hardware] for overvåkning og kontroll 
av olje- og gassproduksjonssystemer; fjernkontrollere; 
enheter, apparater, instrumenter, dataprogramvare 
[software] og datamaskinvare [hardware] for 
overvåkning og kontroll av undervanns- og 
nedsenkbare fartøy, undervannsdroner, 
befordringsmidler for bruk i vann, bevegelsesenheter 
og -apparater for bruk i vann, selvstendige 
undervannsfartøy (AUVs), fjernstyrte undervannsfartøy 
(ROVs) og undervannsroboter og -maskiner; deler og 
tilbehør/utstyr til de forannevnte varer. 

  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk i vann; bevegelsesenheter 
og -apparater for bruk i vann; undervanns- og 
nedsenkbare fartøy; undervanns- og nedsenkbare 
droner; selvstendige undervannsfartøy (AUVs); 
fjernstyrte undervannsfartøy (ROVs); nedsenkbare 
fartøy for undervanns- og havbunnsinspeksjoner og 
oppmålingsformål; deler og tilbehør/utstyr til de 
forannevnte varer. 

  Klasse 37   Tjenester i forbindelse med bygging, konstruksjon, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
undervannsinstallasjoner, undervannsanlegg og olje- 
og gassbrønnanlegg og installasjoner, og deler og 
tilbehør/utstyr dertil; tjenester i forbindelse med 
bygging, konstruksjon, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner, apparater, utstyr og 
installasjoner for bruk innen olje- og gassutvinning, 
boring, gjenvinning, produksjon, bearbeiding, 
frakturering og raffinering, og deler og tilbehør/utstyr 
dertil; tjenester i forbindelse med konstruksjon, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og 
verktøymaskiner for kontroll og overvåkning av oljefelt, 
gassfelt, oljebrønnanlegg, gassbrønnanlegg, 
undersjøiske sprekker, undervannsinstallasjoner, 
undervannsanlegg og olje- og gassbrønnanlegg og -
installasjoner; tjenester i forbindelse med konstruksjon, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og 
verktøymaskiner for kontroll og overvåkning av 
maskiner, apparater, utstyr og installasjon for bruk 
innen olje- og gassutvinning, boring, gjenvinning, 
produksjon, bearbeiding, frakturering og raffinering; 
tjenester i forbindelse med konstruksjon, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av undervanns- og 
nedsenkbare fartøy, undervannsdroner, 
befordringsmidler for bruk i vann, bevegelsesenheter 
og -apparater for bruk i vann, selvstendige 
undervannsfartøy (AUVs), fjernstyrte undervannsfartøy 
(ROVs), undervannsroboter og -maskiner, 
maskinkasser og understell for maskiner, og 
forankringsstasjoner for kjøretøyer og maskiner; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til det forannevnte. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design/utvikling relatert dertil; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; inspeksjon/kontroll av 
undervannsstrukturer; inspeksjon/kontroll og testing av 
olje- og gassbrønner; gjennomføring av olje- og 
gassbrønndiagnostikk; design, utvikling og 
planleggingstjenester knyttet til olje- og 
gassproduksjonsfasiliteter, maskiner og utstyr; design, 
utvikling og planleggingstjenester knyttet til 
undervannsbrønner, rørledninger, strømforsyninger og 
fordelingsnett, dataprogramvare [software], 
dataprogrammer, dataservere, datamaskinvare 
[hardware] og dataoverføringsnettverk; tjenester i 
forbindelse med vitenskapelig og teknologisk 
virksomhet, forskning, design, ingeniørvirksomhet, 
analyse, testing, diagnostikk, inspeksjon, utvikling og 
planlegging knyttet til undervannsfartøy, 
undervannsdroner, befordringsmidler for bruk i vann, 
bevegelsesenheter og -apparater for bruk i vann, 
selvstendige undervannsfartøy (AUVs), fjernstyrte 
undervannsfartøy (ROVs), undervannsroboter og -
maskiner, maskinkasser og understell for maskiner, og 
forankringsstasjoner for kjøretøyer og maskiner; 
tjenester i forbindelse med vitenskapelig og teknologisk 
virksomhet, forskning, design, ingeniørvirksomhet, 
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analyse, testing, diagnostikk, inspeksjon, utvikling og 
planlegging for å nyttiggjøre undervannsfartøy, 
undervannsdroner, befordringsmidler for bruk i vann, 
bevegelsesenheter og -apparater for bruk i vann, 
selvstendige undervannsfartøy (AUVs), fjernstyrte 
undervannsfartøy (ROVs) og undervannsroboter og -
maskiner; industriell forskning og analyse relatert til 
hydrokarboner og olje- og gassproduksjon; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til det forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294945 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708592 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VASKEHJELP AS, Torsvevegen 9, 7540 KLÆBU, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 

multimedia og interaktive applikasjoner; Design og 
skriving av dataprogramvare; Design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for industriell 
anvendelse; Design, oppgradering og utleie av 
dataprogramvare; Design, utvikling og programmering 
av dataprogramvare; Design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for databehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294946 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.05, US, 87/475,274 
(210) Søknadsnr.: 201708156 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chartwell Nutritionals, LLC, 77 Brenner Drive, US-
NY10920 CONGERS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Morsmelkerstatning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294947 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201700411 
(220) Inndato: 2017.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mainpro International AS, Postboks 6169, Etterstad, 
0602 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere.   

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av 
kjemiske produkter, rustbeskyttelsesmidler og 
rengjøringsmidler og andre produkter til bruk i 
industrien. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294948 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708285 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGRO IMPORT AS, Liaveien 18, 1459 NESODDEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Ubearbeidet og halvfabrikat av gummi, guttaperka, 

kautsjuk; asbest, glimmer og erstatningsstoffer for 
disse materialer; plastikk og harpiks i ekstrudert form 
for bruk i produksjon; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; fleksible rør og slanger, ikke av 
metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294949 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201707652 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

reiser, utflukter og turer; organisering og arrangering av 
cruise; båtcruise; fergetransport; transport av gods og 
passasjerer; sjøtransport; pakking og oppbevaring av 
gods; lasthåndtering; reise- og billettreservasjoner; 
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transitt tjenester; tilrettelegging og bestilling av reiser, 
utflukter og cruise; informasjon vedrørende transport; 
sightseeing; organiserte turaktiviteter.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294950 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708219 
(220) Inndato: 2017.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

reiser, utflukter og turer; organisering og arrangering av 
cruise; båtcruise; fergetransport; transport av gods og 
passasjerer; sjøtransport; pakking og oppbevaring av 
gods; lasthåndtering; reise- og billettreservasjoner; 
transitt tjenester; tilrettelegging og bestilling av reiser, 
utflukter og cruise; informasjon vedrørende transport; 
sightseeing; organiserte turaktiviteter.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294951 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708597 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Markedskraft ASA, Langbryggen 9, 4841 ARENDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Handel med energikontrakter; anskaffelse av 

kontrakter for andre; bedriftsrådgivning; 
forretningsundersøkelser; analyse av forretningsdata; 
analyser innen bedriftsledelse; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; analyse av 
markedsundersøkelser; analyse av kostnadspriser; 

lønnsomhetsanalyse; markedsanalysetjenester; 
statistisk analyse og rapportering; systematisering av 
informasjon i databaser. 

  Klasse 36   Investeringstjenester i energirelaterte markeder; 
megling av energiderivater; rådgivning og informasjon 
vedrørende finansiering og investering i energirelaterte 
markeder; finansielle porteføljeanalyser; 
investeringsanalysetjenester; risikoanalyse, vurdering 
og planlegging for finans- og investeringsmarkedet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294952 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708631 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

reiser, utflukter og turer; organisering og arrangering av 
cruise; båtcruise; fergetransport; transport av gods og 
passasjerer; sjøtransport; pakking og oppbevaring av 
gods; lasthåndtering; reise- og billettreservasjoner; 
transitt tjenester; tilrettelegging og bestilling av reiser, 
utflukter og cruise; informasjon vedrørende transport; 
sightseeing; organiserte turaktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294953 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201704414 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON DASH 
REPLENISHMENT 

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

 Amazon Europe Core S.à r.l., 5, Rue Plaetis, LU-2338 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Bærbare og håndholdte elektroniske innretninger for 
overføring, lagring, organisering, manipulering, opptak 
og gjennomgang av tekst, bilder, lyd, video og data, 
inkludert via globale datanettverk, trådløse nettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; multifunksjonelle 
elektroniske innretninger for overføring, lagring, 
fremvisning og opplasting av informasjon vedrørende 
potensielle kjøp via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
personlige digitalassistenter [PDA-er]; elektroniske 
brikker og koder; strekkodelesere; strek-kodeskannere; 
håndholdte skannere; stativer, etuier og deksler for 
bærbare og håndholdte elektroniske innretninger, 
nemlig bærbare datamaskiner, bærbare datamaskiner, 
nettbrett, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter 
(PDA) og smarttelefoner; beskyttelsesdeksler/-etuier for 
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bærbare og håndholdte elektroniske innretninger, 
nemlig bærbare datamaskiner, bærbare datamaskiner, 
nettbrett, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter 
(PDA) og smarttelefoner; batterier og batteriladere til 
bruk som eksterne strømkilder for håndholdte 
elektroniske innretninger; oppladbare batterier integrert 
i et beskyttelsesdeksel eller etui med en elektrisk 
forbindelse til bruk med håndholdte elektroniske 
innretninger; ladestasjoner til håndholdte elektroniske 
innretninger; dataprogramvare for overføring, lagring, 
manipulering, organisering, opptak og gjennomgang av 
tekst, bilder, lyd, video og data, inkludert via globale 
datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; dataprogram som muliggjør 
nedlasting og tilgang til innhold, tekst og andre data på 
en datamaskin eller en annen bærbar 
forbrukerelektronisk enhet, inkludert 
multimedieenheter; stemmegjenkjenningsprogramvare; 
programvare for konvertering av tale til tekst; 
programvare for konvertering av tekst til tale; 
dataprogramvare for behandling av talekommandoer 
og opprettelse av lydsvar/ audiorespons til 
talekommandoer; dataprogramvare for diktering; 
dataprogramvare som muliggjør kommunikasjon, 
inkludert avtaleplanlegging, påminnelser, og hendelser 
i en elektronisk kalender; apparat for elektronisk 
distribusjon, nemlig bærbare datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, personlige 
digitale assistenter (PDA) og smarttelefoner; bærbare 
elektroniske enheter for å motta, sende og lese tekst, 
bilder og lyd gjennom trådløst internett; fjernkontroller 
for opptaksenheter; digital audio spiller; audio 
opptakere; digitale videospillere; portable apparat for 
opptak, overføring og gjengivelse av musikk; bærbart 
apparat for opptak, overføring og gjengivelse av video; 
andre apparat for opptak, overføring og gjengivelse av 
video; fjernsyn- og radiosignalsendere og mottakere; 
elektroniske kontroller; elektroniske kontroller for å gi 
sensorisk tilbakemelding, nemlig, lyder og vibrasjoner 
som er merkbar for brukeren; fjernkontroll for bærbare 
og håndholdte elektroniske enheter og datamaskiner; 
datamaskinprogramvare og elektronisk 
publiseringsprogramvare; deler og tilbehør for alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og promoteringstjenester; 
reklame og markedsføringstjenester, nemlig 
promotering av varer og tjenester for andre; elektronisk 
database- og filbehandling; tilveiebringelse av indekser 
med informasjon, nettsteder og andre ressurser 
tilgjengelig i et globalt datanettverk og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre; 
bestilling av utførelsestjenester; promotering av andres 
varer og tjenester ved tilveiebringelse, søk, surfing og 
innhenting av informasjon, nettsteder og andre 
ressurser tilgjengelige på globale datanettverk og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre; 
tilveiebringe forbrukerproduktinformasjon i den hensikt 
å velge ut generelle forbrukervarer for å møte 
forbrukerens spesifikasjoner; online 
butikkforhandlertjenester innen dagligvarer, fersk og 
tilberedt mat, apotek og blekepreparater og andre 
stoffer for klesvask, bruk, rengjøring, polering, rensing 
og slipemidler, såper, parfymer, essensielle oljer, 
kosmetikk- og hår lotions, barberkrem, tannpleiemidler, 
farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, 
hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, plaster, materialer for 
sauser, tannpleiemidler, desinfeksjonsmidler, vannfilter, 
små elementer av metalliske rammer, rør og rør av 
metall, safer, gods av vanlig metall i naturen av 
aluminiumsfolie, merker, kuler, bånd, fuglebad, klokker, 
belter, bolter, låser, bokser, armbånd, braketter, byster, 
statuetter, sikkerhetsskrin, kraner, ringer, dørhammere, 
dørhåndtak, dørstoppere, øyebolter, fotskrapere, 
brannalarmer, loddemetall, hengsler, kroker, 
tønnebånd, hesteskospiker, husnummer, nøkler, 
nøkkelringer, knotter, låser, byster, figurer, negler, 
hengelåser, pins, rør, plugger, stenger, fingerbøl, 
skruer, kraner, blikkbokser, verktøykasser, malm, 

håndverktøy, bestikk, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, 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, CDer, 
DVDer og høyoppløselige optiske plater, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, håndholdte elektroniske 
enheter, personlige digitale assistenter (PDA), digitale 
musikkspillere, mobiltelefon, smarttelefoner, digitale 
kameraer og digitale videokameraer, e-bok-lesere, 
trådløse kommunikasjonsenheter, kirurgisk, medisinsk, 
tannpleie- og apparat for belysning, oppvarming, 
damputviklings, koking, avkjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller og deres 
legeringer og varer i edle metaller eller belagt med slike 
på amuletter, merker, perler, bokser, armbånd, byster, 
statuer, kjeder, charms, slips klyper, cloisonné 
emaljerte smykker, smykker, mynter, mansjettknapper, 
øredobber, lue pyntegjenstander, smykkeskrin, 
smykker, nøkkelringer, medaljonger, medaljer, 
halskjeder, ringer, klokkeremmer, pyntegjenstander, 
kunstverk, edelstener, klokke og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer 
laget av disse materialer i form av kort, mapper, 
bokser, bokmerker, album, konvolutter, vesker, 
tegninger, bøker, buer, kalendere, karbonpapir, 
kataloger, papir og dalbaner, kaffefilter, 
overføringsbilder [dekalkomanibilder], dokumentfiler, 
dokumentholdere, skuffeunderlag av papir, mønstre, 
papir flagg, grafiske trykk, gratulasjonskort, 
kartotekkort, papir bok jakker (paper book jackets), 
etiketter, selvlysende papir, magasiner, kart, øl brikker, 
papir servietter, nyhetsbrev, aviser, notatbøker, 
emballasje, pakkepapir, silkepapir, skriveblokker, 
brosjyrer, papirbånd, papirark, fotografier og fotografisk 
papir , trykksaker, rutetabeller, utklippsbøker, farget 
papir, transparenter, samlekort, papirhåndklær, 
innpakningspapir, trykksaker, bokbinding materiale, 
fotografier, skrivesaker, lim for saker eller 
husholdningsformål, materialer til kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler), 
instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke 
apparater), plastmaterialer til emballasje, lær og 
imitasjoner av lær, og artikler laget av disse 
materialene i form av dyreskinn, huder, stammer og 
poser, paraplyer og parasoller, gang pinner, attache-
vesker, skulderreimer med skinn, avskjær av lær for 
møbler, slynge vesker, skinnbånd, kofferter, plagg 
poser for reise, skinn, saker av lær for hjelmer, tursekk, 
lue bokser av lær, paraply dekker, stokk, håndvesker, 
vesker, reisebag, håndvesker, håndvesker, 
skuldervesker, daglig-vesker, sports bag, skole bag, 
duffle bag, strand bag, vesker, lommebøker, kredittkort 
holdere, bagasje, vesker og tasker for sportsklær, sport 
vesker, ryggsekker, vesker, ransler, kofferter, vesker for 
kosmetikk, kofferter, dokumentholdere, musikkstativer, 
etuier for nøkler, paraply- og parasollrammer, 
pengepung [lærvare], reisevesker , reisekofferter, 
bokser av lær eller kartonglær, dyreskinn, huder, 
kofferter og bager, pisker, sele og saltøy, møbler, speil, 
bilderammer, varer av tre, kork, siv, stokk, flettet, horn, 
bein, elfenben, hvalbarder, skall, rav, merskum, rå 
perlemor, ubearbeidet eller bearbeidet perlemor og 
erstatninger for alle disse materialer, eller av plast i 
form av plater, kunst, skulpturer, bokser, byster, 
emballasje, vindharpe, dekorasjoner, pidestaller, 
utstillingsstands, håndholdt speil, bestikk håndtak, 
rammer, plater, tallerkener, flaskepropper, kunstverk, 
husholdning- eller kjøkkenutstyr og beholdere, kammer 
og svamper, børster (unntatt pensler), børste for å lage 



registrerte varemerker 2017.11.20 - nr 47/17

45 
 

materialer, artikler for rengjøringsformål, stålull, 
ubearbeidet eller halv arbeidet glass, glass, porselen, 
tekstiler og tekstilvarer, sengeklær og duk, klær, sko, 
hodeplagg, spill og leker, gymnastikk og sports artikler, 
dekorasjon for juletrær, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konservert, fryste, tørkede og kokte 
frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, 
melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe, mel 
og forberedelser laget av frokostblandinger, brød, 
bakverk og konfekt, is, honning, sirup, gjær, baking-
pulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydder), krydder, 
is, korn, friske frukter og grønnsaker, frø, naturlige 
planter og blomster, mat for dyr, malt, øl, mineralvann 
og karbonisert vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, sportsdrikker, fruktdrikker og fruktsafter, siruper 
og andre preparater til fremstilling av drikkevarer og 
alkoholholdige drikker; sporing av salg og 
lagerbeholdning , administrerende formidling av ordre 
og leveranser; analyse og rapportering av data knyttet 
til e-handel oppfyllelse. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig, levering av meldinger ved elektronisk 
overføring, elektronisk overføring av informasjon og 
trådløse kommunikasjonsnett; tilgang til informasjon og 
ekstern datahåndtering for trådløs levering av innhold til 
håndholdte datamaskiner, bærbare og mobile 
elektroniske enheter; formidling av informasjon, 
konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til 
ovennevnte.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester i form av TV-serier; 
underholdningstjenester, nemlig en fortsettende serie 
tilveiebrakt gjennom TV, kabel, Internett og trådløse 
kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester; 
tilveiebringelse av bilder fra Internett; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende underholdning; utgivelse av 
tidsskrifter; tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare); publisering av 
elektroniske bøker, tidsskrifter; publisering av materiale 
på magnetiske eller optiske datamedier; publisering av 
musikk online; utleie av videoer, lydopptak og spill, 
inkludert spillkassetter for bruk med elektronisk 
spillutstyr; distribusjon av radio- og TV-underholdning, 
spill, filmer, musikk, interaktiv reklame og/eller tjenester 
og videoopptak; leie, leasing og utleie av TV-, TV time-
shifting- eller radioutstyr, spill, filmer, interaktive TV-
programmer og/eller tjenester, lyd- eller videoopptak; 
distribusjon eller utleie av spillefilmer, utleie av utstyr til 
mottak av kinematografiske filmer, lyd eller video; 
tilveiebringelse av informasjon innen underholdning 
online; organisering av konkurranser, alle ovenfor 
nevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en 
database, Internett eller ved en telefon med Internett-
tilgang; informasjon vedrørende underholdning eller 
utdanning tilveiebrakt online fra en database eller et 
globalt datanettverk vedrørende spillefilmer, 
dokumentarer, filmer, TV-programmer, grafikk, 
animasjon og multimedia-presentasjoner, videoer og 
DVD-er, høyoppløselige optiske disker og andre 
audiovisuelle arbeider; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) 
vedrørende spillefilmer, dokumentarer, filmer, TV-
programmer, grafikk, animasjon og multimedia-
presentasjoner, videoer, DVD-er, høyoppløselige 
optiske disker og andre audiovisuelle arbeider; 
underholdningstjenester, nemlig spillefilmer, 
dokumentarer, filmer, TV-programmer, grafikk, 
animasjon og multimedia-presentasjoner og andre 
audiovisuelle arbeider synlige over datanettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende spillefilmer, dokumentarer, 
filmer, TV-programmer, grafikk, animasjon og 
multimedia-presentasjoner, videoer, DVD-er og andre 
audiovisuelle arbeider over datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; 
underholdningsinformasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av muligheter for utveksling av 

informasjon og samtale vedrørende et vidt spekter av 
temaer i form av live-hendelser og tilsendt informasjon; 
informasjon tilveiebrakt online fra en database eller fra 
et globalt datanettverk vedrørende spillefilmer, 
dokumentarer, filmer, TV-programmer, grafikk og 
multimedia-presentasjoner, videoer og DVD-er, 
høyoppløselige optiske disker og andre audiovisuelle 
arbeider; tilveiebringelse av databaser med generelle 
nyheter og informasjon vedrørende spillefilmer, 
dokumentarer, filmer, TV-programmer, grafikk, 
animasjon og multimedia-presentasjoner, videoer og 
DVD-er, høyoppløselige optiske disker og andre 
audiovisuelle arbeider; utleietjenester, nemlig utleie av 
kinofilmer, dokumentarfilmer, spillefilmer, filmer, 
lydopptak, videospill, multimedia-presentasjoner, 
elektroniske bøker og publikasjoner, videoopptak, 
forhåndsinnspilte videokassetter, digitale videoplater, 
musikkopptak, multimediaopptak og dataspill; 
utleietjenester, nemlig utleie av kinofilmer, 
dokumentarfilmer, spillefilmer, filmer, lydopptak, 
videospill, multimedia-presentasjoner, elektroniske 
bøker og publikasjoner, videoopptak, forhåndsinnspilte 
videokassetter, digitale videoplater, musikkopptak, 
multimediaopptak og dataspill via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og personaliserte 
anbefalinger innen underholdning; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og personaliserte 
anbefalinger innen underholdning via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon knyttet til konkurranser og spill; 
tilveiebringelse av anerkjennelse og incentiver gjennom 
utmerkelser og konkurranser for å vise fortreffelighet 
innen underholdning; tilby online ikke-nedlastbare 
tegneserier og grafiske romaner; tilveiebringelse av et 
nettsted der brukere kan anmelde manus, filmer, TV-
programmer, grafiske bilder, plansjer og 
underholdnings egenskaper; tilveiebringelse av et 
nettsted med blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner 
innen underholdning, tegneserier, filmmanus, bøker, 
noveller; tilveiebringelse av et nettsted med 
informasjon, konkurranser, tekst, video, lyd, 
publikasjoner relatert til underholdning; tilveiebringelse 
av nyheter og informasjon innen underholdning knyttet 
til informasjon, konkurranser, tekst, video, lyd, 
publikasjoner som alle er relatert til underholdning; 
tilveiebringelse av anmeldelser for TV, filmer og 
underholdning; tilveiebringelse av et nettsted med ikke-
nedlastbare filmer og videoer; rådgivning innen 
underholdning og underholdningsindustrien; 
tilveiebringelse av informasjon om underholdning, 
filmer og TV-programmer via sosiale nettverk; 
tilveiebringelse av bilder fra Internett; tilveiebringelse av 
informasjon og kommentarer innen underholdning eller 
utdanning via et globalt datanettverk, nemlig 
informasjon innen musikk, bøker, filmer, spillefilmer, 
TV-programmer, spill, leketøy, sportsartikler, 
elektronikk, multimedia-presentasjoner, videoer og 
DVD-er og andre husholdnings- og forbruksvarer; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online forhåndsinnspilte lyd-programmer innen musikk, 
bøker, filmer, filmer, TV-programmer, spill, leker, 
sportsutstyr, elektronikk, multimedia presentasjoner, 
videoer og DVDer, og andre husholdnings- og 
forbruksvarer; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av anmeldelser, vurderinger og 
anbefalinger online for musikk, bøker, filmer, 
spillefilmer, TV-programmer, spill, leketøy, 
sportsartikler, elektronikk, multimedia-presentasjoner, 
videoer og DVD-er og andre husholdnings- og 
forbruksvarer; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av deler av forhåndsinnspilte 
lydarbeider, visuelle og audiovisuelle arbeider via 
Internett; utgivelse av bøker, magasiner, tidsskrifter, 
litterære arbeider, visuelle arbeider, lydarbeider og 
audiovisuelle arbeider; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare forhåndsinnspilte lydarbeider, visuelle og 
audiovisuelle arbeider via trådløse nettverk; 
tilveiebringelse av dataspill online og interaktive 
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historier online; tilveiebringelse av online nyhetsskriv og 
blogger med underholdning, filmer, TV, audiovisuelle 
arbeider, musikk, lydarbeider, bøker, teater, litterære 
arbeider, sportsarrangementer, rekreasjonsaktiviteter, 
fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musikaler, 
utstillinger, sportsundervisning, klubber, radio, 
komedie/komikk (comedy), konkurranser, visuelle 
arbeider, spill, spilling, festivaler, museer, parker, 
kulturarrangementer, konserter, publisering, animasjon, 
aktuelle begivenheter, motevisninger og multimedia-
presentasjoner; publisering av utdrag av bøker, 
tidsskrifter og litterære arbeider; tilveiebringelse av 
virtuelle omgivelser der brukere kan interagere til 
rekreasjons-, fritids- eller underholdningsformål; 
tilveiebringelse av informasjon, nyheter, artikler og 
kommentarer innen underholdning, inkludert filmer, TV, 
audiovisuelle arbeider, musikk, lydarbeider, bøker, 
teater, litterære arbeider, sportsarrangementer, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, 
kunst, dans, musikaler, utstillinger, sportsundervisning, 
klubber, radio, comedy, konkurranser, visuelle arbeider, 
spill, spilling, festivaler, museer, parker, 
kulturarrangementer, konserter, publisering, animasjon, 
aktuelle begivenheter, motevisninger og multimedia-
presentasjoner; tilveiebringelse av informasjon, 
nyheter, artikler og kommentarer innen utdannelse og 
utdanningsinstitusjoner, utdanningstjenester i form av 
undervisning i klasserom og online fjernundervisning 
om temaer angående aktuelle begivenheter, utdanning, 
historie, språk, de frie kunstene, matematikk, 
bedriftsøkonomi, vitenskap, hobbyer, teknologi, kultur, 
sport og idrett, kunst, psykologi og filosofi; interaktive 
utdanningstjenester i form av databasert og 
dataassistert undervisning om temaer angående 
aktuelle begivenheter, utdanning, historie, språk, de frie 
kunstene, litteratur, matematikk, bedriftsøkonomi, 
vitenskap, hobbyer, teknologi, kultur, sport og idrett, 
kunst, psykologi og filosofi; utdannings- og 
underholdningstjenester i form av podcaster, webcaster 
og programmer med nyheter og kommentarer innen 
filmer, TV-programmer, audiovisuelle verk, musikk, 
lydverk, bøker, teater, litterære verk, 
sportsarrangementer, rekreasjonsaktiviteter, 
fritidsaktiviteter, turneringer, kunst, dans, musikaler, 
utstillinger, sportsundervisning, klubber, radio, 
komedie/komikk (comedy), konkurranser, visuelle 
arbeider, spill, spilling, festivaler, museer, parker, 
kulturarrangementer, konserter, publisering, animasjon, 
aktuelle begivenheter, mote og multimedia-
presentasjoner tilgjengelig via Internett eller andre 
data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
forhåndsinnspilte lydarbeider, audiovisuelle og 
multimedia-arbeider med underholdning, filmer, TV, 
audiovisuelle arbeider, musikk, lydarbeider, bøker, 
teater, litterære arbeider, sportsarrangementer, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, 
kunst, dans, musikaler, utstillinger, sportsundervisning, 
klubber, radio, komedie/komikk (comedy), 
konkurranser, visuelle arbeider, spill, spilling, festivaler, 
museer, parker, kulturarrangementer, konserter, 
publisering, animasjon, aktuelle begivenheter, 
motevisninger og multimedia-presentasjoner via 
Internett eller andre data- eller 
kommunikasjonsnettverk; filmproduksjon; filmstudio; 
produksjon av radio- og TV-program; sceneoppførelser; 
radiounderholdning; innspillingsstudiotjenester; 
teateroppsetninger; videoredigering; 
videofilmproduksjon; tekstforfattervirksomhet; 
redigering av videokassetter; organisering av 
konkurranser; radio- og TV-programmerere; 
klubbvirksomhet (underholdning); dubbetjenester; 
filmredigering; musikkomponeringstjenester; 
lydinnspillingstjenester; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av nettbaserte dataspill; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
nettbaserte elektroniske spill; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av nettbaserte videospill; 
elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av 
Internett; tilveiebringelse av dataspill til 

nettverksomspennende bruk for nettverksbrukere; 
tilveiebringelse av informasjon online vedrørende 
dataspill og datamaskinforbedringer (eng: computer 
enhancements) for spill; tilveiebringelse av en søkbar 
online underholdningsdatabase med ikke-nedlastbare 
nettbaserte digitale spill, filmer, TV-programmer, 
musikk og andre digitale tekst-, lyd- og videofiler med 
bøker, magasiner, nyheter og informasjon; 
tilveiebringelse av et nettsted med 
underholdningsinformasjon og produktanmeldelser 
innen lyd-, video- og audiovisuelt innhold, nemlig filmer, 
TV-programmer, videoer og musikk; tilveiebringelse av 
nyheter og informasjon innen underholdning 
vedrørende produktanmeldelser og anbefalinger, alt 
vedrørende lyd-, video- og audiovisuelt innhold i form 
av filmer, TV-programmer, videoer og musikk; 
tilveiebringelse av et nettsted med ikke-nedlastbart lyd-, 
video- og audiovisuelt innhold i form av opptak med 
filmer, TV-programmer, videoer og musikk; 
tilveiebringelse av en søkbar database med lyd-, video-
og audiovisuelt innhold tilgjengelig via Internett, 
telekommunikasjonsnettverk og trådløse 
telekommunikasjonsnettverk innen underholdning; 
tilveiebringelse av underholdningsinformasjon 
vedrørende lyd-, video- og audiovisuelt innhold via 
sosiale nettverk; rådgivning innen underholdning og 
underholdningsindustrien; tilveiebringelse av 
informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester 
relatert til det forannevnte. 

  Klasse 42   Online administrasjonstjenester for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter, nemlig 
konfigurasjonsstyring knyttet til bruk av personlig 
elektronisk utstyr; tekniske støttetjenester, nemlig 
feilsøking i form av diagnostisering av problemer 
knyttet til håndholdte elektroniske enheter og bistand til 
resolusjon; tilveiebringelse av online midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for håndtering av salg av 
varer og tjenester, nemlig administrering av kjøpsordre 
og sikre arbeidsflyt, publisering og administrering av 
produkt- og tjenestetilbud, sporing av salg og 
lagerbeholdning, kategorisering av varer, varehandel 
og presentasjon av produkter og tjenestetilbud, analyse 
og rapportering av data knyttet til håndtering av salg av 
varer og tjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
håndtering av e-handel; tilveiebringe online 
nettverkstjenester som setter brukere i stand til å dele 
innhold, tekst og andre data; tilveiebringe ikke - 
nedlastbar programvareapplikasjon (app) for 
overføring, lagring, manipulering, organisering av 
opptak, og gjennomgang av tekst, bilder, lyd, video og 
data, blant annet via globale datanettverk, trådløse 
nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe ikke - nedlastbar programvareapplikasjon 
(app) som gjør det mulig å laste ned og gi tilgang til 
innhold, tekst, og andre data på en datamaskin eller 
andre portable elektroniske enheter for forbrukere; 
tilveiebringe ikke - nedlastbar programvareapplikasjon 
(app) for talegjenkjenning og tale til tekst konvertering; 
tilveiebringe ikke - nedlastbar programvareapplikasjon 
(app) som brukes til å behandle talekommandoer, og til 
å lage talebeskjed/-svar til telekommandoer; 
tilveiebringe ikke - nedlastbar programvareapplikasjon 
(app) for å planlegge avtaler, påminnelser og hendelser 
på en elektronisk kalender; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og design hertil; 
tjenester for industriell analyse og forskning, design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, 
datamaskintjenester, nemlig ekstern drifting av 
operativsystemer og datamaskinapplikasjoner, drifting 
av operativsystemer og datamaskinapplikasjoner via 
Internett, tilveiebringelse av et virtuelt behandlingsmiljø 
tilgjengelig via Internett, utleie av behandlings- og 
datalagringsfasiliteter med variabel kapasitet, 
tilveiebringelse av programvare, ikke-nedlastbar, 
tilgjengelig over et globalt datamaskinnettverk, for å 
håndtere datamaskinapplikasjoner, 
datamaskintjenester, nemlig drifting av et datastyrt 
online-søk og bestillingstjeneste med engros- og 
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detaljdistribusjon av husholdnings- og forbrukervarer, 
tilveiebringe ikke-nedlastbar 
kommunikasjonsinnretningsprogramvare for å forbedre 
mobil tilgang til Internett via datamaskiner, mobile 
datamaskiner og mobile kommunikasjonsinnretninger, 
teknisk støtte, nemlig feilsøking av problemer med 
datamaskinvare og -programvare og problemer med 
mobil datamaskin og mobil 
kommunikasjonsinnretningsmaskinvare- og -
programvare, datamaskinvare- og 
dataprogramvarekonsultasjon og -utvikling, 
dataprogramvareutvikling for andre, nettskytjenester 
med programvare for bruk i databasehåndtering, 
nettskydrifting av elektroniske databaser, 
applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med programvare 
for bruk i databasehåndtering, konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende det ovennevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294954 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201706190 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Defa AS, Blingsmovegen 30, 3540 NESBYEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater 
og instrumenter for akkumulering, transformering, 
kontroll, regulering, distribusjon, styring, overføring, 
og/eller fordeling av elektrisitet; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektroniske apparater og innretninger 
for overvåkning av overføring og distribusjon av 
elektrisitet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektroniske apparater og instrumenter for drift av 
elektriske systemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av transformatorer og strømomformere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av dataskjermer 
og display; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
terminaler for elektronisk betaling; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av computer hardware og 
computer periferiutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kretskort; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av batteriladere; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av ladestolper og ladestasjoner for kjøretøy; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av deler og 
tilbehør til kjøretøy; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av løsninger for kraftoverføring; informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 39   Strømforsyningstjenester; lagring og distribusjon av 
elektrisitet; informasjon og rådgivning relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294955 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708151 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RL SOLUTIONS AS, Ringveien 7 A, 1386 ASKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   E-handelprogramvare som lar brukere utføre 

elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
datanettverk; datamaskinvare og programvare; 
dataoperativsystemprogramvare; dataprogrammer og 
programvare; dataprogramvare; dataprogramvare for 
forretningsformål; dataprogramvare for overvåking av 
selvbetjente terminaler; dataprogramvare for å opprette 
søkbare databaser; dataprogramvare for 
databasestyring; dataprogramvare for databehandling; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; programvare for å søke og hente 
informasjon på et datanettverk; programvare; 
programvare for opprettelse, forenkling og styring av 
ekstern tilgang til, og kommunikasjon med, lokale og 
globale nettverk; kommunikasjonsprogramvare; 
dataprogramvare for mobiltelefoner; dataprogramvare 
for program- og databaseintegrering; dataprogrammer 
(software) [nedlastbar programvare]; programvare. 

  Klasse 35   Forskning relatert til bedrifter (som research, 
undersøkelser, markedsundersøkelser); 
reklametjenester via internett; bedriftsledelse; datastyrt 
lagerstyring; datastyrt forberedelse av lager; datastyrte 
bestillingstjenester over internett; direktemarkedsføring; 
formidling av reklame for andre via internett; 
markedsanalysetjenester; nettannonsering; 
forberedelse av forretningsstatistikk; analyse av 
forretningsdata; promotere varer og tjenester for andre; 
databehandlingstjenester; fremskaffelse av forretnings- 
og markedsføringsinformasjon; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning til kunder om valg av 
produkter og artikler til innkjøp; reklamevirksomhet; 
bedriftsledelse av hoteller; innsamling av informasjon til 
databaser; søkemotoroptimalisering; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; tilveiebringelse 
av reklameplass; tilveiebringelse av 
markedsføringsrapporter; tilveiebringelse av plass på 
nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
reklame- og salgskampanjetjenester; salgskampanjer i 
butikker eller utsalgssteder, for andre. 

  Klasse 42   Administrasjon av brukerrettigheter innen 
datanettverk; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; dataprogrammering for 
databehandling; programvaredesign og - utvikling; 
design og utvikling av databehandlingssystemer; 
design og utvikling av datalagringssystemer; design og 
utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
design og utvikling av navigasjonssystemer; design, 
utvikling og programmering av dataprogramvare; 
design, utvikling, installering og vedlikehold av 
dataprogramvare; design, vedlikehold, utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare; utvikling og 
vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; utvikling av systemer for 
databehandling; teknisk støtte for dataprogramvare; 
individuell tilpasning av dataprogramvare; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, 
oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; 
konfigurasjon av datamaskinvare ved hjelp av 
programvare; design og utvikling av dataprogramvare 
for import og styring av data; design og utvikling av 
programvare for lagerstyring; design og utvikling av 
nettsider; design og programmering av nettsteder; 
design og utleie av programvare; hosting av 
dataprogramvare for andre; programmering for 
datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie 



registrerte varemerker 2017.11.20 - nr 47/17

48 
 

av dataprogrammer; leie av webserver; 
produktutvikling; programmering av programvare for 
internettplattformer; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
databasestyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for import og 
styring av data; utleie og vedlikehold av 
dataprogramvare; utleie av datamaskinvare; utleie av 
datamaskinvare og programvare; utleie av 
dataprogramvare og programmer; utleie av 
databehandlingsprogrammer; utleie av programvare for 
import og styring av data; forskning i forbindelse med 
utvikling av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294956 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708157 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfizer Enterprises SARL, Rond-Point du Kirchberg, 51, 
Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 LUXEMBOURG, 
Luxembourg 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294957 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708158 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294958 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201707944 
(220) Inndato: 2017.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LENA METALL AS, Framgutua 35, 2848 SKREIA, 

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; mastesystem i 
aluminiumprofiler for distribusjon av elektrisk kraft, som 
består av følgende komponenter: aluminiumsstolper, 
klatresko, fallsikring, traversfeste, bardunfeste, 
fjellstagfeste, nivelleringsplate, streverbeslag, labanker 
med feste, lokk, spesialbolter - T-bolter, kilefeste, 
platefeste for skråstag, feste for jordingsline/isolert line 
og feste for blankline. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294959 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201704737 
(220) Inndato: 2017.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

DON'T LOSE YOUR COOL 
(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: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294960 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201714319 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 
FREDRIKSTAD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 30   Pastiller, drops, sukkertøy, tyggegummi, sjokolade- og 
sukkervarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294961 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201703028 
(220) Inndato: 2017.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ECO-BO AS, Slinningsodden 42, 6006 ÅLESUND, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294962 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708541 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ASPLAN VIAK AS, Postboks 24, 1301 SANDVIKA, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Asplan Viak AS, v/advokat Edna Grepperud, Postboks 
24, 1300 SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter. 
  Klasse 37   Byggeledelse. 
  Klasse 42   Arkitekttjenester; Ingeniørvirksomhet [teknisk 

ekspertise]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294963 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201705144 
(220) Inndato: 2017.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CONSTO AS, Postboks 6154, 9291 TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; Bygg og anleggsvirksomhet 

(oppføring av nye bygninger og anlegg, samt 
rehabilitering/byggfornyelse av bygg- og 
anleggsinstallasjoner); Installasjonsvirksomhet 
(installering av tekniske anlegg i bygg under 
oppføring/oppgradering/vedlikehold av tekniske anlegg 
i bygninger); Reparasjonsvirksomhet (serviceoppdrag, 
reklamasjonsbehandling i overleverte bygg).    

  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: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294964 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201705777 
(220) Inndato: 2017.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JOHS RASMUSSEN AS, Stasjonsveien 46, 4460 MOI, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; vinduer og dører av 

metall; deler og tilbehør til vinduer og dører av metall; 
persienner av metall for utendørsbruk; rullegardiner av 
stål; insektsnett av metall; låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer). 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering og kontroll; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; elektriske låser; 
elektroniske lukkeinnretninger; automatiserte 
fingeravtrykk-identifikasjonssystemer, biometriske 
innretninger til identifisering eller autentisering av 
personer; tyverialarmer, alarminstrumenter; 
solbatterier; solcellepaneler for produksjon av elektrisk 
kraft; dataprogramvare. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); isolerglass; 
vindusglass for bygging; vinduer og dører, ikke av 
metall; deler og tilbehør til vinduer og dører, ikke av 
metall. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet vedrørende hus, blokker og andre 
landfaste bygninger; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av vinduer og dører samt deler og tilbehør 
dertil; installasjon, reparasjon og vedlikehold av dør- og 
vinduslåser; installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
overvåkings-, tyveri- og innbruddsalarmer; veiledning 
vedrørende forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294965 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201707634 
(220) Inndato: 2017.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WTW AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvarer [innregistrerte EDB-programmer, 
software]; software for betalingstjenester; software 
applikasjoner for mobile løsninger for betaling og leie 
av parkeringsplass og båtplass; software for 
parkeringstjenester; software for parkeringstjenester for 
kjøretøy; software for parkeringstjenester for 
befordringsmidler for bruk på land og i vann; 
parkeringsautomater; apparater, instrumenter og 
installasjoner for parkering av befordringsmidler for 
bruk på land og i vann; software for digital 
betalingsløsning for havnevirksomhet; software for drift 
av havnevirksomhet; digitale system for forvaltning og 
drift av havner, herunder med statistikk, 
kontrollfunksjoner og kommunikasjonsmuligheter. 

  Klasse 36   Elektronisk pengeoverføring; forsikringsvirksomhet; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger 
med fast eiendom; kredittkort-tjenester; digital 
betalingsløsning for havnevirksomhet; håndtering av 
betalingstransaksjoner foretatt via online nettverk, 
mobile løsninger og fysiske terminaler; 
betalingsterminaler; tilveiebringelse av 
betalingstjenester og betalingsmetoder;  tilveiebringelse 
av betalingstjenester og betalingsmetoder for 
betalingskort, mobil, faktura; Rapportering av 
betalinger. 

  Klasse 38   Kommunikasjon med mobiltelefoner; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; overføring av digitale 
filer; telekommunikasjonsvirksomhet; automatisk 
overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; brukertilgang til 
dataprogrammer i datanettverk. 

  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: 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 294966 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.15, US, 87/490,977 
(210) Søknadsnr.: 201707921 
(220) Inndato: 2017.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE RITZ-CARLTON YACHT 
COLLECTION 

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

 The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 10400 
Fernwood Road, US-MD20817 BETHESDA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transport av passasjerer og varer; Pakking og lagring 
av varer; Cruisetjenester; Cruiseskiptjenester; 
Reisebyråtjenester, nemlig arrangere, reservere og ta 
bestillinger for transport av passasjerer og varer, cruise 
og cruiseskiptjenester, utflukter, turer, ferier og reiser; 
Organisering og gjennomføring av utflukter, turer, ferier 
og cruise; Reiseguide- og reiseinformasjonstjenester; 
Arrangementsplanlegging og styringstjenester, nemlig 
arrangere, organisere, planlegge og utforme ferier; 
Informasjon og rådgivning vedrørende alle forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294967 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201706852 
(220) Inndato: 2017.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

KING TRAVELS - ALDEN & 
HELLE COMPANIES 

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

 Easylet, Markeveien 1 C, 5012 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  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. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294968 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708544 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASPLAN VIAK AS, Postboks 24, 1301 SANDVIKA, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Asplan Viak AS, v/advokat Edna Grepperud, Postboks 

24, 1300 SANDVIKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggeledelse. 
  Klasse 42   Arkitekttjenester; Ingeniørvirksomhet [teknisk 

ekspertise]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294969 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201708598 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Markedskraft ASA, Langbryggen 9, 4841 ARENDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Handel med energikontrakter; anskaffelse av 

kontrakter for andre; bedriftsrådgivning; 
forretningsundersøkelser; analyse av forretningsdata; 
analyser innen bedriftsledelse; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; analyse av 
markedsundersøkelser; analyse av kostnadspriser; 
lønnsomhetsanalyse; markedsanalysetjenester; 
statistisk analyse og rapportering; systematisering av 
informasjon i databaser. 

  Klasse 36   Investeringstjenester i energirelaterte markeder; 
megling av energiderivater; rådgivning og informasjon 
vedrørende finansiering og investering i energirelaterte 
markeder; finansielle porteføljeanalyser; 
investeringsanalysetjenester; risikoanalyse, vurdering 
og planlegging for finans- og investeringsmarkedet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294970 
(151) Reg.dato.: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr.: 201707898 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROCKWATER AS, Tyriveien 14, 4018 STAVANGER, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Lederutvelgelse og rekruttering; Personellrekruttering; 
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Konsulentbistand innen ledelse; Konsulentbistand 
innen forretningsutvikling; Rekruttering av midlertidig 
personal; Rekruttering av fast personal; 
Rådgivningstjenester vedrørende ansettelser. 

  Klasse 37   Brønnboring; Byggeledelse; Byggevirksomhet; 
Bygging av fabrikker; Bygging av havner; Bygging av 
moloer; Bygningsinformasjon; Installasjon og 
reparasjon av lagerdepoter; Installasjon og vedlikehold 
av oljeledninger; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester; Reparasjon og vedlikehold av skip; 
Skipsbygging; Undervannsbygging; 
Vedlikeholdstjenester under vann; Konsulenttjenester 
relatert til undervannskonstruksjon, -reparasjon og 
liknende maritime konstruksjonstjenester.  

  Klasse 42   Plantegning i forbindelse med bygging; Tegning 
[industridesign]; Undervannsinspeksjon av 
konstruksjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294971 
(151) Reg.dato.: 2017.11.14 
(210) Søknadsnr.: 201605785 
(220) Inndato: 2016.05.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Felleskjøpet Agri SA, Postboks 469 Sentrum, 0105 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 294972 
(151) Reg.dato.: 2017.11.14 
(210) Søknadsnr.: 201700363 
(220) Inndato: 2017.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDIC FOOD SUPPLEMENTS AS, c/o Espen Welin-
Larsen, Kalderaveien 2 C, 1359 EIKSMARKA, Norge 

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

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

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 294973 
(151) Reg.dato.: 2017.11.15 
(210) Søknadsnr.: 201505386 
(220) Inndato: 2015.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Techtronic Power Tools Technology Limited, Trident 

Chambers, P.O. Box 146, VG-ROAD TOWN, 
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Elektroverktøy; luftdrevne verktøy; trykkluftverktøy; 
utendørs plen- og hageredskaper; motorsager; 
skjæreverktøy; varmepistoler; slipere; sprøytepistoler; 
gulvbehandlingsapparater; teppe-, gulv- og 
veggvaskemaskiner; gulvrengjøringsapparater; 
sugerengjøringsmaskiner; støvsugingsapparater; 
stativer; spesielle bærekofferter og -bager; motorer og 
maskiner (andre enn kjøretøy); startere; 
vaskemaskiner; elektriske husholdnings- og 
kjøkkenmaskiner og -utstyr; elektriske 
kjøkkenapparater og -redskaper; blandemaskiner; 
kjøkkenmaskiner [elektriske] for bearbeiding av mat; 
boksåpnere, elektriske; apparater for fremstilling av 
drikker; strykemaskiner; maskiner og maskinverktøy; 
jordbruksredskaper, andre enn hånddrevne; pumper; 
elektriske døråpnere og -lukkere; garasjedøråpnere; 
roboter [maskiner]; limpistoler; lamellmaskiner; 
blåsemaskiner; fugepistol; kjedesager; sirkelsager; 
kompaktdriller; veivstanghoder; kultivatorer; drill 
[hånddrevet]; søyleboremaskin; kantsager; 
drivstoffmåler; generatorer; sakser; slipemaskiner; 
slagbormaskiner; støvsugere; hekksakser; slagdrivere; 
slagnøkkel; inflator og deflator; løvsager; 
laminattrimmere; gressklippere [maskiner]; 
gresstrimmere; gjæringssager; multiverktøy; nagler; 
støtbor; høvler; stangsaks; stangsager; slipere; 
trykkvasker; beskjærere; gittersager; vinkeldriller; 
borhammere; overfreser; overfrestrimmere; 
pussemaskiner; løvsager; sprayere; stiftere; 
gresstrimmere; bordsirkelsager; flisekuttere; deler og 
tilbehør dertil. 

  Klasse 9   Adaptere; kompakte laservatere; radioapparater; 
elektroniske test- og måleinstrumenter og -innretninger 
og elektronisk testverktøy; automatiske spennings-
/ledningstestere med motstand; digitale multimetere; 
termometere; termografiverktøy; kameraer; 
strømmålingsklemmer og -gafler; strømmålere; 
laseravstandsmålere; laserpekere; vatere og 
laservatere; målebånd; målehjul; snorslåer, 
murersnorer; batteridrevne loddlasere; 
(måleinstrumenter); varmejakker og hettegensere; 
briller og solbriller; brilleetuier; beskyttelsesbriller; 
sikkerhetsbriller og annen øyebeskyttelse; laser-
temperaturpistoler; automatiske brannsprøyter; alarmer 
og brannalarmer; brannslukningsapparater; 
lektesøkere; digital nøkkelboks; tidsur; batteridrevne 
værstasjoner bestående av elektriske sensorer som 
måler lufttemperatur, fuktighet, vindretning og nedbør; 
høyttalere; vitenskapelige, nautiske, oppmålings-, 
fotografiske, cinematografiske, optiske, veiende, 
målende, signalerende, apparater og instrumenter for 
leding, svitsjing, omforming, oppsamling, regulering 
eller kontrollering av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og reproduksjon av lyd eller bilder; 
minnepinne; lasermarkører; MP3; fjernkontroller; 
videoopptaker og -spiller; videokamera; hodetelefoner; 
hodetelefoner med ørepropper; datapenner; 
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elektroniske penner; dataprogramvare; deler og 
tilbehør unntatt batterier og batteriladere. 

  Klasse 10   Ørepropper og hodetelefoner [ørebeskyttelsesutstyr]; 
apparater og instrumenter for pleie og rengjøring av 
tennene, tannkjøttet og munnen; aromaspredere; 
antiallergiapparater; nese- og øresprøyter; 
ørepleieapparater; sprøyter til medisinsk, dental og 
veterinær bruk; nese- og bihuleskylleapparater; 
nesesprayskyllesystem omfattende en pulserende 
neseskyller og en bihule-/neseskylletupp; lydterapi- og 
aromaterapiinstrumenter og -apparater for hjemmebruk 
og personlig bruk; kirurgisk, medisinsk, dentalt og 
veterinærisk utstyr og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; 
brystpumpe; deler og tilbehør. 

  Klasse 11   Lommelykter; lykter; fakler for belysning; elektrisk 
varmende håndvarmer; små kjøkkenapparater; 
elektriske kokere; ovner; grillapparater og -utstyr; 
kokeredskaper, elektriske; frysebokser; kjøleskap; 
apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
koking, kjøling, ventilering, dampproduksjon, tørking, 
vanntilførsel og sanitærformål; vifter; klimaanleggutstyr 
og installasjoner; luftavfuktere; luftfiltreringsapparater; 
luftrenseapparater og -maskiner; elektriske apparater 
for å lage drikker; elektriske husholdnings- og 
kjøkkenmaskiner og -utstyr; elektriske dampkokere; 
kaffemaskiner, elektriske; elektriske kaffefiltere; 
kaffebrenningsmaskiner; brødbakemaskiner; 
vannkjeler, elektriske; dampstrykejern; iskremmaskiner 
(ikke-industrielle); tallerkensteriliseringsapparater; deler 
og tilbehør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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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: 0642935 
(151) Int.reg.dato: 1995.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201513855 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-

Strasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watches and watch parts; jewelry products; jewelry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1224880 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201608203 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Incept Incorporated, 11230 Grace Ave., Suite B, US-
CA92708 FOUNTAIN VALLEY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical and dental apparatus, devices, instruments, 
equipment, products, namely, bite blocks, mouth props, 
tissue retractors, cheek retractors, tongue retractors, 
tongue guards, saliva suction device, saliva ejectors, 
saliva evacuators, oral aspirators, dental aspirators; 
dental dams; dental device that expands the mouth to 
improve the field of view inside the mouth, and extracts 
saliva from the work area inside the mouth; dental 
instruments, namely, bite blocks, mouth props, tissue 
retractors, cheek retractors, tongue retractors, tongue 
guards, saliva suction device, saliva ejectors, saliva 
evacuators, oral aspirators, dental aspirators; dental 
instruments for use in suctioning oral cavity, retracting 
tissues, simultaneous isolation of quadrants on same 
side of the mouth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1255443 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708143 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 Colorow Drive, 
US-UT84108 SALT LAKE CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biochemical and chemical reagents used for non-

medical purposes; diagnostic reagents for scientific or 
research use; freeze-dried reagents for purification of 
dna/rna; chemical products, namely, reagents, control 
solutions and control reagents, buffers, dyes and kits 
comprised of the foregoing, for scientific, research, 
industrial, quality control and calibration purposes, and 
for laboratory and field use in the environmental fields 
for treating environments or for use in testing the 
condition of environments, testing food, water, blood, 
air, and other liquids, powders and substances, for use 
with scientific and research apparatus, and for use in 
rapid screening, biological processing and assay 
analysis; enzymes for industrial use, namely, testing 
food, water, blood, air, and other liquids, powders and 
substances; dna genetic primers, dna nucleic acid 
primers, biochemical reagents commonly known as 
probes, genetic probes and nucleic acid probes for 
detecting and analyzing molecules in food, water, 
blood, air, and other liquids, powders and substances; 
enzymes for environmental diagnostic use, 
environmental clinical use, environmental laboratory 
use and industrial use; diagnostic reagents, buffers, 
dyes, and kits comprised of the foregoing, for scientific 
or research use in the biological, pathological, genetic, 
bio-defense and bio-surveillance fields; control 
solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in 
the biological, pathological, genetic, environmental, 
clinical diagnostic, bio-defense and bio-surveillance 
fields, and for laboratory use. 

  Klasse 5   Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits comprised 
of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; control solutions, control reagents, buffers and 
diagnostic agents and preparations for clinical medical, 
medical, and veterinary use. 

  Klasse 9   Laboratory devices, apparatus and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling, light 
emitters such as lasers and light bulbs, lenses, mirrors, 
stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; laboratory materials, articles and 
disposable, namely, optical filters, computer chips, 
thermal control elements for heating and cooling, 
sample containers, transformer connectors, batteries, 
battery chargers, testing sample pouches, testing 
sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-
named goods, plastic or other sampling vials, plastic or 
other preparation vials; computer software, computer 
programs and associated instruction manuals all for 
use in detecting, identifying, classifying, tagging, 
labeling, amplifying, testing, analyzing, determining 
sequence, evaluating, monitoring, purifying, counting, 
mapping, engineering, expressing, measuring, 
preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological 
and toxic agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, 
diseases, contagions, materials and samples; computer
software, computer programs and computer firmware 
all for use in controlling processes, inputting, analyzing, 
modifying, transferring, displaying, reporting and storing 

data and results; laptop computers, hard drives for 
computers and computer hardware; probes for 
environmental purpose; analytical instruments, namely, 
a laboratory instrument combining a rapid air 
thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and 
amplification of nucleic acids and devices used to heat 
and cool biological samples; bio-defense and bio-
surveillance systems and instruments, and food and 
water security testing systems and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling; 
scientific apparatus and instruments for measuring dna, 
rna and protein and parts and fittings therefor. 

  Klasse 10   Medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising 
fluorimeters used to record fluorescence signals and 
produce data, thermal control elements for heating and 
cooling, scanners, microtiter plate readers, stations for 
placement of microtiter plates, lenses, mirrors, 
computers, instrument software, analytical software, 
and cases to hold the foregoing, all for detecting, 
identifying, classifying, analyzing, evaluating, 
monitoring, preparing, testing, mixing, heating and 
cooling nucleic acid, cells, genes and chemical, 
biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and 
diagnostic purposes; medical materials, articles, 
apparatus and disposable items, namely, thermal 
control elements for heating and cooling, containers 
specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical 
use for testing purposes, microtiter plates, plastic and 
metal receiver cartridges all for medical, surgical, 
veterinary, clinical and diagnostic use; nucleic acid 
amplifiers for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1255619 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708144 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized design of a double helix 

with a flame point at the top and bottom. 
(730) Innehaver: 

 BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 Colorow Drive, 
US-UT84108 SALT LAKE CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biochemical and chemical reagents used for non-

medical purposes; diagnostic reagents for scientific or 
research use; freeze-dried reagents for purification of 
dna/rna; chemical products, namely, reagents, control 
solutions and control reagents, buffers, dyes and kits 
comprised of the foregoing, for scientific, research, 
industrial, quality control and calibration purposes, and 
for laboratory and field use in the environmental fields 
for treating environments or for use in testing the 
condition of environments, testing food, water, blood, 
air, and other liquids, powders and substances, for use 
with scientific and research apparatus, and for use in 
rapid screening, biological processing and assay 
analysis; enzymes for industrial use, namely, testing 
food, water, blood, air, and other liquids, powders and 
substances; dna genetic primers, dna nucleic acid 
primers, biochemical reagents commonly known as 
probes, genetic probes and nucleic acid probes for 
detecting and analyzing molecules in food, water, 
blood, air, and other liquids, powders and substances; 
enzymes for environmental diagnostic use, 
environmental clinical use, environmental laboratory 
use and industrial use; diagnostic reagents, buffers, 
dyes, and kits comprised of the foregoing, for scientific 
or research use in the biological, pathological, genetic, 
bio-defense and bio-surveillance fields; control 
solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in 
the biological, pathological, genetic, environmental, 
clinical diagnostic, bio-defense and bio-surveillance 
fields, and for laboratory use. 

  Klasse 5   Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits comprised 
of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; control solutions, control reagents, buffers and 
diagnostic agents and preparations for clinical medical, 
medical, and veterinary use. 

  Klasse 9   Laboratory devices, apparatus and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling, light 

emitters such as lasers and light bulbs, lenses, mirrors, 
stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; laboratory materials, articles and 
disposable, namely, optical filters, computer chips, 
thermal control elements for heating and cooling, 
sample containers, transformer connectors, batteries, 
battery chargers, testing sample pouches, testing 
sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-
named goods, plastic or other sampling vials, plastic or 
other preparation vials; computer software, computer 
programs and associated instruction manuals all for 
use in detecting, identifying, classifying, tagging, 
labeling, amplifying, testing, analyzing, determining 
sequence, evaluating, monitoring, purifying, counting, 
mapping, engineering, expressing, measuring, 
preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological 
and toxic agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, 
diseases, contagions, materials and samples; computer 
software, computer programs and computer firmware 
all for use in controlling processes, inputting, analyzing, 
modifying, transferring, displaying, reporting and storing 
data and results; laptop computers, hard drives for 
computers and computer hardware; probes for 
environmental purpose; analytical instruments, namely, 
a laboratory instrument combining a rapid air 
thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and 
amplification of nucleic acids and devices used to heat 
and cool biological samples; bio-defense and bio-
surveillance systems and instruments, and food and 
water security testing systems and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling; 
scientific apparatus and instruments for measuring dna, 
rna and protein and parts and fittings therefor. 

  Klasse 10   Medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising 
fluorimeters used to record fluorescence signals and 
produce data, thermal control elements for heating and 
cooling, scanners, microtiter plate readers, stations for 
placement of microtiter plates, lenses, mirrors, 
computers, instrument software, analytical software, 
and cases to hold the foregoing, all for detecting, 
identifying, classifying, analyzing, evaluating, 
monitoring, preparing, testing, mixing, heating and 
cooling nucleic acid, cells, genes and chemical, 
biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and 
diagnostic purposes; medical materials, articles, 
apparatus and disposable items, namely, thermal 
control elements for heating and cooling, containers 
specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical 
use for testing purposes, microtiter plates, plastic and 
metal receiver cartridges all for medical, surgical, 
veterinary, clinical and diagnostic use; nucleic acid 
amplifiers for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1255701 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708145 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "BIOFIRE" with a 

stylized design of a double helix with a flame point at 
the top and bottom. 

(730) Innehaver: 
 BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 Colorow Drive, 

US-UT84108 SALT LAKE CITY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Biochemical and chemical reagents used for non-
medical purposes; diagnostic reagents for scientific or 
research use; freeze-dried reagents for purification of 
dna/rna; chemical products, namely, reagents, control 
solutions and control reagents, buffers, dyes and kits 
comprised of the foregoing, for scientific, research, 
industrial, quality control and calibration purposes, and 
for laboratory and field use in the environmental fields 
for treating environments or for use in testing the 
condition of environments, testing food, water, blood, 
air, and other liquids, powders and substances, for use 
with scientific and research apparatus, and for use in 
rapid screening, biological processing and assay 
analysis; enzymes for industrial use, namely, testing 
food, water, blood, air, and other liquids, powders and 
substances; dna genetic primers, dna nucleic acid 
primers, biochemical reagents commonly known as 
probes, genetic probes and nucleic acid probes for 
detecting and analyzing molecules in food, water, 
blood, air, and other liquids, powders and substances; 
enzymes for environmental diagnostic use, 
environmental clinical use, environmental laboratory 
use and industrial use; diagnostic reagents, buffers, 
dyes, and kits comprised of the foregoing, for scientific 
or research use in the biological, pathological, genetic, 
bio-defense and bio-surveillance fields; control 
solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in 
the biological, pathological, genetic, environmental, 
clinical diagnostic, bio-defense and bio-surveillance 
fields, and for laboratory use. 

  Klasse 5   Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits comprised 
of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; control solutions, control reagents, buffers and 
diagnostic agents and preparations for clinical medical, 
medical, and veterinary use. 

  Klasse 9   Laboratory devices, apparatus and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling, light 
emitters such as lasers and light bulbs, lenses, mirrors, 
stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; laboratory materials, articles and 
disposable, namely, optical filters, computer chips, 
thermal control elements for heating and cooling, 
sample containers, transformer connectors, batteries, 
battery chargers, testing sample pouches, testing 
sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-
named goods, plastic or other sampling vials, plastic or 
other preparation vials; computer software, computer 
programs and associated instruction manuals all for 
use in detecting, identifying, classifying, tagging, 
labeling, amplifying, testing, analyzing, determining 

sequence, evaluating, monitoring, purifying, counting, 
mapping, engineering, expressing, measuring, 
preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological 
and toxic agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, 
diseases, contagions, materials and samples; computer 
software, computer programs and computer firmware 
all for use in controlling processes, inputting, analyzing, 
modifying, transferring, displaying, reporting and storing 
data and results; laptop computers, hard drives for 
computers and computer hardware; probes for 
environmental purpose; analytical instruments, namely, 
a laboratory instrument combining a rapid air 
thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and 
amplification of nucleic acids and devices used to heat 
and cool biological samples; bio-defense and bio-
surveillance systems and instruments, and food and 
water security testing systems and instruments, 
namely, imaging devices comprising fluorimeters used 
to record fluorescence signals and produce data, 
thermal control elements for heating and cooling; 
scientific apparatus and instruments for measuring dna, 
rna and protein and parts and fittings therefor. 

  Klasse 10   Medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising 
fluorimeters used to record fluorescence signals and 
produce data, thermal control elements for heating and 
cooling, scanners, microtiter plate readers, stations for 
placement of microtiter plates, lenses, mirrors, 
computers, instrument software, analytical software, 
and cases to hold the foregoing, all for detecting, 
identifying, classifying, analyzing, evaluating, 
monitoring, preparing, testing, mixing, heating and 
cooling nucleic acid, cells, genes and chemical, 
biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and 
diagnostic purposes; medical materials, articles, 
apparatus and disposable items, namely, thermal 
control elements for heating and cooling, containers 
specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical 
use for testing purposes, microtiter plates, plastic and 
metal receiver cartridges all for medical, surgical, 
veterinary, clinical and diagnostic use; nucleic acid 
amplifiers for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1259302 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201509539 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Almira Armstrong, 4 Bowden St., AU-NSW2025 
WOOLLAHRA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Fragrances for automobiles; scented linen sprays; 

scented room sprays. 
  Klasse 4   Aromatherapy fragrance candles; candles; candles for 

lighting; perfumed candles; votive candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

58 
 

(111) Int.reg.nr: 1292010 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201706800 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The British Broadcasting Corporation, Broadcasting 
House, Portland Place, GB-W1A1AA LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer hardware and software and 

parts and accessories therefor in this class; computer 
peripherals; computer hardware; personal computers; 
hand held computers; microcomputers; computer 
networks interface devices; computer programs; 
interfaces for computers; downloadable computer 
software; downloadable computer programs; mounts 
for integrated circuits and microprocessors; flash 
memory; flash memory cards; USB sticks; SD cards; 
computer games; USB flash drives; microprocessors; 
memory boards; keyboards; cables; modems; solid 
state drives; remote control for computers; circuit 
boards; integrated circuits; buses for computers; ports 
for computers; expansion cards for computers; 
magnetic, optical, and electronic data storage materials 
and devices; computer memory devices; batteries; 
battery chargers, USB chargers, mains chargers; global 
positioning systems; communications equipment; 
apparatus for data storage; computer cases; parts and 
accessories for mobile telephones; bags and cases 
adapted or shaped to contain tablet computers, 
notebook computers, hand held computers, personal 
digital assistants, electronic organisers and electronic 
notepads; computer programs for accessing, browsing 
and searching online databases; operating system 
software; application software; data synchronisation 
software; development tool programs; computer 
desktop utility software; software for data encryption; 
software for analysing and recovering data; computer 
software used for document management, file 
management and database management; software for 
computer system backup and data storage; software 
for telecommunication and communication via local or 
global communications networks, including the Internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; software for access to 
communications networks including the Internet; 
software for social media platforms; computer software 
to enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication networks; 
software for mobile telephone and portable computer 
applications; instructional material relating to the 
foregoing; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; charitable services for 
the purposes of education and training; organisation of 
sporting and cultural activities for charitable purposes; 
arranging and conducting of conferences and 
seminars; education services in relation to computers; 
the publication of books, texts and magazines; 
production of course materials distributed at seminars, 
exhibitions and classes; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of 
electronic books, manuals and journals on-line; 
developing and conducting educational programs in 
relation to computers; organisation of quizzes; 
organisation of conferences; organisation of 
competitions; arranging for students to participate in 

educational activities; organisation of educational 
charity activities and events; production and 
presentation of television programmes, films, sound 
and video recordings and computer programmes; 
organisation, production and presentation of shows and 
audience participation events; game services provided 
on-line from a computer network; instruction services in 
the field of computers; teaching and tuition services in 
the field of computers; online tutorials in the field of 
computers; providing instructional videos in the field of 
computers; online publishing in relation to computers; 
providing online electronic information and publications 
(non- downloadable) relating to computers; publication 
of electronic journals and web logs, featuring user 
generated or specified content; providing webinars in 
the field of computers. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; research and development of computer 
hardware and software; support and consultation 
services for design and development of computer 
systems, databases and applications; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
computer software programming; design and 
development of computers, computer peripherals, 
computer media, computer memory devices, digital 
data storage devices and systems, hard disk drives, 
solid state disk drives, miniature fixed disk drives and 
computer storage disks; technical information relating 
to computer hardware or software provided on-line from 
a global computer network or the Internet; computer 
systems analysis; computer programming services; 
creating and maintaining web-sites; application service 
provider (ASP) services; computer services, namely, 
creating virtual communities for users to participate in 
discussions and forums, engage in social, business 
and community networking and share information, 
photographs and videos; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; 
technical online information and technical database 
information services relating to computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1299762 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201607057 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.13, SE, 2015/07796 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 REBTEL Networks AB, Jakobsbergsgatan 16, SE-

11144 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Telecommunication services; internet based 

telecommunication services; e-mail data services; data 
communication services; signal transmission services 
for electronic commerce through telecommunication 
systems and data communication systems; data 
transmission services over the telephone network; data 
transmission and reception of payment for use in 
telecommunications; electronic and 
telecommunications transmission for payment services 
and payment instruments; internet-based telephone 
services; transmission of information by means of 
telecommunications; digital transmission of transaction 
data via telecommunication; telephone services 
between computer networks; mobile phone services; 
digital phone services; communication by cellular 
phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307509 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201609796 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.28, DE, 30 2015 057 

520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Passenger vehicles and passenger conveyances; 
passenger vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail and their parts; motorized passenger land vehicles; 
motors and engines for land vehicles; propulsion 

mechanisms for land vehicles; vehicle chassis; vehicle 
bodies; couplings for land vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; shock absorbing springs for 
vehicles; pneumatic tires; tires for vehicle wheels; rims 
for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; 
vehicles wheels; hubs for vehicle wheels; inner tubes 
for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes, 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 
spikes for tires, anti-skid chains for vehicles; non-skid 
devices for vehicle tires; vehicle seats; rearview 
mirrors; head-rests for vehicle seats; anti-theft alarms 
for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; cigar 
lighters for automobiles; motor passenger cars; 
automobiles for passenger transportation; trailer 
hitches for vehicles; omnibuses for passenger 
transportation; motorcycles, mopeds, bicycles; cable 
transport apparatus and installations; carts, trolleys; air 
vehicles; boats, ships; locomotives; motor buses; 
caravans; cycles, scooters [vehicles]; chairlifts, 
funiculars; wheelchairs; parts and fittings of all the 
aforesaid goods; none of the aforesaid goods being 
made of wood, clad in wood or used for transportation 
of wood or timber. 

  Klasse 28   Stuffed toy animals and other stuffed toys; scale 
model cars (not made of wood); playing cards; 
stationary exercise bicycles; plastic race track; gloves 
for games; parts and fittings of all aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 35   Retail and wholesale business management services 
concerning motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels; retail and wholesale business 
management services for mail-order business 
concerning motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels; retail and wholesale business 
management services via internet concerning motor 
vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle 
chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; 
retail and wholesale business management services 
via teleshopping concerning motor vehicles, motors 
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; the bringing 
together, for the benefit of others, of motor vehicles, 
motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels, excluding 
the transport thereof, enabling customers to view and 
purchase the goods in a retail outlet; negotiation of 
contracts for the benefit of others about sale and 
purchase of motor vehicles, motors and engines for 
land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 
for vehicle wheels; business administration and 
organizational management of vehicle fleets for others; 
commercial information and advice for consumers; 
administrative handling of orders (office work); 
negotiation of contracts for the benefit of others about 
sale and purchase of goods; consultancy and 
assistance in organization and management of retail 
and business companies; advertising; business 
management; business administration; office work; 
business management consultancy, radio and 
television advertising, organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, collecting and 
arranging of relevant press articles; personnel 
management consultancy; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; public 
relations; auctioneering; sales promotion for others; 
personnel recruitment, relocation services for 
businesses; administrative processing of purchase 
orders; auditing; sponsorship search. 

  Klasse 37   Rental of tools, plant and equipment for construction 
and demolition; mining, oil and gas extraction; 
extermination, disinfection and pest control; 
reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
vehicles; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of motor 
vehicles (tuning), included in this class; varnishing of 
vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

60 
 

vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; 
retreading of tires; boiler and burner maintenance, 
cleaning and repair; repair information; construction 
information; installation of doors and windows; 
quarrying services; machinery installation, maintenance 
and repair; airplane maintenance and repair; 
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and 
watch repair; repair of security locks; rustproofing; 
furniture maintenance; leather care, cleaning and 
repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair; 
advice, consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308437 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201610382 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rolf Mölders, Am Schürkamp 38, DE-46509 XANTEN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Storage media for computer software, in particular 
compact discs, CD-ROMs. 

  Klasse 35   Organisational project management in the field of 
electronic data processing, compiling, systemisation, 
updating and/or maintenance of data, in particular 
business data, in computer databases, statistics, in 
particular trade and economic statistics based on 
business data, providing professional business 
expertise and/or efficiency experts; compilation of 
business information (for the purpose of guiding and 
controlling businesses and/or the organisational units 
thereof), compilation of information into computer 
databases; services in the field of business intelligence; 
electronic data processing consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313170 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201611776 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.14, EM, 014906441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ruko GmbH Präzisionswerkzeuge, Robert-Bosch-
Strasse 7, D-71088 Holzgerlingen, DE-, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools for treatment of materials and for 

manufacturing; cutting, drilling, abrading,   sharpening 
and surface treatment equipment; motorised drilling 
tools, countersinking tools, thread cutting tools, drill 
grinders, resistance spot welding electrode mills, 
reamers and deburrers, conical one-lip bits for sheet 
metal, step drills, hole saws, core hole drills, milling 
drills, twist drills, centre drills, spotting drills, wood 
borers, stone drills, percussion drills, hammer drills; 
countersinks, deburring countersinks, spot facers, 
counterbores, spot welding mills, thread taps, threaded 
chisels, threading dies; cutting discs for use as parts of 
machines, discs for cutting for use with power tools, 
sharpening wheels (parts of machines); spot welding 
mills; resistance spot welding electrode mills. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated) for the 
treatment of materials and for construction, repair and 
maintenance work; cutting, drilling, grinding, 
sharpening and surface treatment hand tools; drilling 
tools, countersinking tools, thread cutting tools, drill 
grinders, reamers and deburrers, conical one-lip bits for 
sheet metal, step drills, hole saws, core hole drills, 
milling drills, twist drills, centre drills, spotting drills, 
wood borers, stone drills, percussion drills, hammer 
drills, countersinks, deburring countersinks, spot facers, 
counterbores, screw taps, threaded chisels, threading 
dies, cutting discs for hand-operated tools, sharpening 
wheels (hand tools), all of the aforesaid being actuated 
by hand-operated apparatus or by hand; sharpening 
instruments; abrading instruments [hand instruments]; 
lubricating gel sharpening wheels. 

  Klasse 35   Retail services in the fields of hand-operated tools, 
motor-driven tools, attachment devices, metal goods, 
machinery, construction articles, diy articles; retail 
teleshopping services in relation to hand-operated 
tools, motor-driven tools, attachment devices, metal 
goods, machinery, construction articles, diy articles; 
wholesale services in relation to the following goods, 
hand-operated tools, motor-driven tools, attachment 
devices, metal goods, machinery, construction articles, 
diy articles; online or catalogue mail order in the fields 
of hand-operated tools, motor-driven tools, attachment 
devices, metal goods, machinery, construction articles, 
diy articles; mediation of trade business for third 
parties, including within the framework of e-commerce.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

61 
 

(111) Int.reg.nr: 1315350 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612464 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.12, EM, 014787469 
(540) Gjengivelse av merket: 

PET RESCUE PATROL 
(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) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; safety, security, protection and 
signalling devices; diving equipment; navigation, global 
positioning system tracking and location devices; 
measuring, detecting instruments, indicators and 
controllers; radios incorporating alarm clocks. 

  Klasse 41   Translation and interpretation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315364 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612465 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIN Genie 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of Latin letters "PIN Genie". 
(730) Innehaver: 

 SMART ELECTRONIC INDUSTRIAL (DONGGUAN) 
CO., LTD, Longjiantian Village, Huangjiang Town,, CN-
DONGGUAN CITY GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Door closers, non-electric; doors of metal; keys; locks 

of metal, other than electric; locks of metal for vehicles; 
locks of metal for bags; cashboxes of metal; safes 
[strong boxes]; safety cashboxes. 

  Klasse 9   Automated teller machines [ATM]; switches, electric; 
remote control apparatus; theft prevention installations, 
electric; locks, electric; electronic keyboard locks; 
access control apparatus. 

  Klasse 35   Import-export agencies; auctioneering. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315693 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201612520 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.27, JP, 2016-47701 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, Minami-

Aoyama 6-chome, Minato-ku, JP-107-0062 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals; unwrought precious stones; semi-

wrought precious stones and their imitations; keyrings  
[trinkets or fobs]; personal ornaments [other than "cuff 
links"]; cuff links; clocks and watches. 

  Klasse 18   Umbrellas and their parts; leather straps; rawhides; 
raw skins; tanned leather; fur. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1319485 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201613580 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.09, EM, 015193791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsonite IP Holdings S.à.r.l., 13-15 avenue de la 
Liberté, LU-1931 LUXEMBOURG, Luxembourg 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Luggage; suitcases; trunks and traveling bags; 
wheeled bags; briefcases; attaché cases; bags; 
backpacks; rucksacks; knapsacks; valises; leather 
bags; handbags; clutch bags; purses; wallets; duffel 
bags; shoulder bags; belt bags; hip bags; all-purpose 
carrying bags; carry-all bags; courier bags; boston 
bags; school bags; sport bags; gym bags; tote bags; 
casual bags; canvas bags; beach bags; diaper bags; 
weekend bags; evening bags; shopping bags; cosmetic 
bags; small bags for men; pouches; pouches for 
holding make-up, keys and other personal items; bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
garment carriers; garment bags for travel; travel 
garment covers; cosmetic cases sold empty; cosmetic 
bags sold empty; shoe bags for travel; shaving bags 
sold empty; toiletry bags; travel cases; credit card 
cases [wallets]; card cases [notecases]; business card 
cases; music cases; key cases; key pouches; travelling 
sets [leatherware]; luggage tags;  umbrellas; frames for 
umbrellas or parasols; metal parts of umbrellas; 
telescopic umbrellas; umbrella handles; umbrella 
covers; umbrella sticks. 

  Klasse 35   Procuring of contracts for the purchase and sale of 
goods; administration of the business affairs of retail 
stores; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; services with regard to product 
presentation to the public; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; sales management services; information 
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about sales methods; provision of information 
concerning commercial sales; sales promotion; 
publicity and sales promotion services; providing 
consumer product information; advice and information 
about customer services and product management and 
prices on internet sites in connection with purchases 
made over the internet; provision of information and 
advice to consumers regarding the selection of 
products and items to be purchased; outsourcing 
services in the field of customer relationship 
management; loyalty, incentive and bonus program 
services; customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; management 
of customer loyalty, incentive or promotional schemes; 
sales promotion for others by means of privileged user 
cards; customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; management 
of telephone call centers for others; provision of on-line 
business and commercial information; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; online advertising; 
product marketing; promotion, advertising and 
marketing of on-line websites; business administration 
services for processing sales made on the internet; 
providing business information in the field of social 
media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332371 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201702193 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 inoage GmbH, Wiener Straße 56, DE-01219 
DRESDEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Automatic control facilities for lighting installations in 
the form of electronic control interfaces; control devices 
for synchronizing light effects and sound effects; 
apparatus and instruments for heavy-current 
technology, namely, for conducting, transforming, 
storing, regulating and controlling electricity; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity for weak-current technology, namely, for 
communication technology, high-frequency technology, 
and regulation technology; computer programs for 
controlling light shows, music shows, and laser shows; 
devices for recording, transmitting, analysing, and 
playback of audio and video. 

  Klasse 42   Rental of computer software; programming of 
computer animations; software programming for data 
processing (especially sound data and image data); 
design, development, programming, maintenance, 
updating and rental of computer programs; research 
and development services regarding software 
engineering; software programming for specific control 
interfaces for lighting effects (such as lasers, light 
walls). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

63 
 

(111) Int.reg.nr: 1338888 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704545 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.01, DE, 30 2016 107 

950 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et  tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 

 Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstrasse 7-15, DE-
38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Herbal spirits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339882 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201704801 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.29, BX, 1335187 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411TE 
HEERLEN, Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical and biochemical preparations for industrial 
purposes; chemical and biochemical preparations for 
use in the preparation of foodstuffs; chemical and 

biochemical preparations for the preparation of 
flavorings in the food processing industry. 

  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compote; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; ingredients for foodstuffs, 
namely, food additives in the nature of processed 
vegetables used as ingredients of foods, namely, dried 
vegetables in powder form; margarine; butter; soups, 
preparations for making soup; yoghurt; snacks, namely, 
snack mix consisting primarily of dehydrated fruit and 
also including tofu-based snacks, soy-based snack 
foods, snack food dips. 

  Klasse 30   Flour and cereal preparations, bread, pastries and 
confectionery; yeast, leavening agents; sauces 
(condiments); spices; ingredients for flavorings for use 
in the manufacture of processed food, foodstuffs and 
beverage; yeast products, yeast extracts (included in 
this class); pasta sauces; cereal preparations; cereal 
bars, biscuits, cookies, cake; cereal preparation and 
cereal-based confectionery as snacks; ready-to-eat 
meals based on pasta or rice; candy; preserved 
foodstuffs included in this class; salad dressings; 
mayonnaise; soy flour and soy sauces; flavorings and 
essences for beverages and foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; aromatics, aromatic 
preparations and essences for food and drink; 
preparations for the flavoring of foodstuffs, except 
essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340101 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201704834 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADVANCED LASER APPLICATIONS, société 
anonyme, 1 Rue Goëthe, LU-1637 LUXEMBOURG, 
Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning products for household and industrial 
purposes, not included in other classes; products for 
the maintenance of cars, not included in other classes, 
such as cleaning and polishing preparations, for the 
automotive industry and for washing installations; 
cleaning products for industrial or maintenance use, 
including but not limited to vehicle cleaning 
preparations; products for high pressure cleaning; 
polishing wax, industrial soaps; polishing, scouring and 
abrasive preparations; bleaches; wax. 

  Klasse 5   Sanitary preparations for medical use; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides and 
herbicides; biocides; detergents for medical use; 
fungicides; detergents for animals. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services in relation to cleaning 
products, products for the maintenance of cars, 
cleaning and polishing products, cleaning products, 
shampoos, products for high pressure cleaning, 
polishing wax, soaps, scouring and abrasive 
preparations, sanitary preparations, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides and 
herbicides, biocides, detergents, fungicides and 
detergents; presentation on communication media for 
sales purposes of cleaning products, products for the 
maintenance of cars, cleaning and polishing products, 
cleaning products, shampoos, products for high 
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pressure cleaning, polishing wax, soaps, scouring and 
abrasive preparations, sanitary preparations, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, biocides, detergents, fungicides 
and detergents; bringing together for others (except the 
transport thereof) of cleaning products, products for the 
maintenance of cars, cleaning and polishing products, 
cleaning products, shampoos, products for high 
pressure cleaning, polishing wax, soaps, scouring and 
abrasive preparations, sanitary preparations, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, biocides, detergents, fungicides 
and detergents so one can conveniently view and 
purchase those goods; import and export of cleaning 
products, products for the maintenance of cars, 
cleaning and polishing products, cleaning products, 
shampoos, products for high pressure cleaning, 
polishing wax, soaps, scouring and abrasive 
preparations, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, biocides, detergents, 
fungicides and detergents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343185 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201705864 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, EM, 015395924 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 
Brinellgatan 4, SE-50462 BORAS, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Commercial project management. 
  Klasse 36   Obtaining financing for research and development 

projects; provision of funding for research institutions. 
  Klasse 37   Construction and building of facilities for testing 

research and development purposes. 
  Klasse 41   Organization of educational research programs; 

organization of innovation and research meetings; 
organization of research and development meetings; 
research seminars; educational research; organization 
of research and innovation groups in the field of 
education; organization of research and innovation 
meetings in the field of education; organizing research 
groups and research conventions. 

  Klasse 42   Research; scientific and industrial research; 
consultancy and advisory services relating to scientific 
and technological research; research and development 
of new products and services; conducting and 
structuring of research and development project 
studies; conducting and structuring of studies of 
research and development collaboration projects; 
technical research; chemical research; technical 
evaluation; technical, industrial and scientific testing; 
technical, scientific and industrial analysis services; 
technical, industrial, chemical and scientific analysis; 
inspection and exploration services; measurement 
services; calibration services; consulting services in the 
form of development programs for quality assurance 
and quality control as well as in the areas of quality 
assurance and certification of products; certification 
services relating to quality or standards; quality control 
services; management of technological research and 
technological development projects; design of facilities 
for testing research and development purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343989 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201705997 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.12, CZ, 532521 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EP Infrastructure, a.s., Parizská 130/26, CZ-11000 

PRAHA 1, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Electricity, electrical energy, including electricity and 
electrical energy generated from renewable sources; 
coal; natural gas; none of these products being meant 
to the nuclear energy industry. 

  Klasse 9   Power installations (other than generators) for 
distributing electricity, gas and fluids; switchboxes 
(electricity); distribution boxes (electricity); switches; 
electricity conduits; none of these products being 
meant to the nuclear energy industry. 

  Klasse 35   Purchase and sale of energy; import and export of 
electricity, gas, coal, solid, liquid and gaseous fuels; 
procurement and intermediary activities in the field of a 
trade with energy (electricity, heat, hot water, steam); 
none of these services being meant to the nuclear 
energy industry. 

  Klasse 36   Financial services relating to the brokerage of energy 
and fuels; none of these services being meant to the 
nuclear energy industry. 

  Klasse 37   Extraction and mining services; Installation services, 
in particular construction, restoration and refurbishment 
of electrical equipment and distribution of electricity; 
none of these services being meant to the nuclear 
energy industry. 

  Klasse 39   Storage, distribution, transport and supply of 
electricity, natural gas, heat, water, energy, fuels and 
illuminating materials; none of these services being 
meant to the nuclear energy industry. 

  Klasse 40   Production, of energy (electricity, heat, hot water, 
steam), treatment of the aforesaid substances; 
consultancy in the field of the aforesaid services; 
energy supply services included in this class, namely 
the production of electricity and gas, processing and 
treatment of gas, natural resources and fuels for the 
production of energy, electricity, heat, water and steam; 
energy generation consultancy; none of these services 
being meant to the nuclear energy industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1343990 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201705998 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.12, CZ, 532520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EP Power Europe, a.s., Biskupský dvur 2095/8, CZ-

11000 PRAHA 1, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Electricity, electrical energy, including electricity and 
electrical energy generated from renewable sources; 
coal; natural gas; none of these products being meant 
to the nuclear energy industry. 

  Klasse 9   Power installations (other than generators) for 
distributing electricity, gas and fluids; switchboxes 
(electricity); distribution boxes (electricity); switches; 
electricity conduits; none of these products being 
meant to the nuclear energy industry. 

  Klasse 35   Purchase and sale of energy; import and export of 
electricity, gas, coal, solid, liquid and gaseous fuels; 
procurement and intermediary activities in the field of a 
trade with energy (electricity, heat, hot water, steam); 
none of these services being meant to the nuclear 
energy industry. 

  Klasse 36   Financial services relating to the brokerage of energy 
and fuels; none of these services being meant to the 
nuclear energy industry. 

  Klasse 37   Extraction and mining services; Installation services, 
in particular construction, restoration and refurbishment 
of electrical equipment and distribution of electricity; 
none of these services being meant to the nuclear 
energy industry. 

  Klasse 39   Storage, distribution, transport and supply of 
electricity, natural gas, heat, water, energy, fuels and 
illuminating materials; none of these services being 
meant to the nuclear energy industry. 

  Klasse 40   Production of energy (electricity, heat, hot water, 
steam), treatment of the aforesaid substances; energy 
supply services included in this class, namely the 
production of electricity and gas, processing and 
treatment of gas, natural resources and fuels for the 
production of energy, electricity, heat, water and steam; 
consultancy in the field of the aforesaid services; 
energy generation consultancy; none of these services 
being meant to the nuclear energy industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347829 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201707052 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.02, FR, 4311674 
(540) Gjengivelse av merket: 

YMOJI YVES SAINT LAURENT 
BEAUTE 

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

 YVES SAINT LAURENT PARFUMS, société par 
actions simplifiée, 7 avenue George V, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable software, in particular, communication 
software for electronic data exchange; software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audiovisual content via global 
communication networks; downloadable software for 
processing images, graphic illustrations, audio content, 
video content and texts; mobile applications; 
downloadable graphic illustrations for computers, 
mobile telephones and tablets; downloadable graphic 
illustrations featuring series of emojis for use on 
computers, mobile telephones and tablets; software for 
using series of customized emojis; downloadable 
keyboards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1348372 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201707297 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 SOFIA, Bulgaria 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; gaming machines adapted for use 
with an external screen or monitor; computer software. 

  Klasse 28   Games; amusement machines, automatic and coin-
operated. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1349533 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201707665 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.12, CH, 695579 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEETS - THE PLEASURE OF 
HEATED TOBACCO 

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

 Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 NEUCHÂTEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries for electronic cigarettes; batteries for 

electronic devices that are used for heating tobacco, 
chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers for 
electronic cigarettes; car chargers for devices that are 
used for heating tobacco; battery chargers for 
electronic cigarettes. 

  Klasse 11   Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for generating 
vapor. 

  Klasse 34   Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; 
electronic devices for the inhalation of nicotine-
containing aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in this class; 
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks; electronic rechargeable 
cigarette cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349789 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201707694 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.16, US, 87174053 
(540) Gjengivelse av merket: 

Everyone Deserves A Future 
They Can Smile About 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Dentifrices, mouthwash, tooth whitening preparations.
  Klasse 5   Medicated oral care products, namely, a professional 

tooth whitening kit comprised of whitening gel, syringes 

and mouth tray, for at-home use. 
  Klasse 16   Printed materials, namely, pamphlets, brochures, 

newsletters, journals, magazines in the field of oral 
hygiene. 

  Klasse 21   Toothbrushes. 
  Klasse 41   Educational services, namely, conducting classes and 

seminars in the field of oral care hygiene. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349795 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201707695 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.19, US, 87208368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grit Guard, Inc., 3690 County Road 10, US-OH43311 
BELLEFONTAINE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Bucket inserts in the nature of permeable plastic 

grates; cleaning instruments, hand-operated for vehicle 
washing systems comprised of buckets and filter 
inserts and parts therefor; bucket with filter for 
separating dirt, grit and abrasive material from the 
water used to wash vehicles such as automobiles, 
boats, and motorcycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349802 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201707696 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.09, TO, 

TO/M/16/03269 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software and computer programs for 

database management, electronic spreadsheets, 
designing, creating, editing and publishing documents, 
note taking, email, calendaring, contacts management, 
presentation graphics, desktop publishing, document 
management, word processing, instant messaging, 
voice over internet protocol (voip), video conferencing, 
audio conferencing, application sharing, computer 
network security, and intrusion detection and 
prevention. 

  Klasse 38   Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data and digital messaging via global 
computer and communication networks; digital 
multimedia broadcasting services over the internet, 
namely, posting, displaying, and electronically 
transmitting data, audio and video; providing access to 
computer databases in the fields of general interest; 
instant messaging services; voice over internet protocol 
(voip) services; video and audio conferencing services 
conducted via the web, telephone, and mobile devices; 
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communications by computer terminals; local and long 
distance telephone services; mobile telephone 
communication services. 

  Klasse 39   Electronic storage of electronic media, namely, user-
generated documents, spreadsheets, drawings, 
images, audio files, video files, and scanned 
documents. 

  Klasse 42   Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
creating text documents, spreadsheets, tables, and 
websites; computer services, namely, integration of 
private and public cloud computing environments; cloud 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems in the field of cloud 
computing; application service provider, namely, 
hosting and maintenance of collaborative websites 
created by others using non-downloadable software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349818 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201707697 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.04, IT, 

302016000082468 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PRODOTTI STELLA S.p.A., Via 4 Novembre, 12, IT-

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   White of eggs; albumen for culinary purposes; milk 
beverages, milk predominating; fruit peel; cocoa butter 
for food; cranberry sauce [compote]; jams; fruits, tinned 
[canned (Am.)]; milk shakes; fruit chips; frozen fruits; 
fruit, preserved; fruit, stewed; candied fruit; crystallized 
fruits; candied fruits; berries, preserved; gelatine; fruit 
jellies; edible fats; coconut fat; almonds, ground; 
marmalade; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; hazelnuts, prepared; nuts, prepared; cream 
[dairy products]; fruit pulp; milk products; fruit-based 
snack food; yolk of eggs; yogurt. 

  Klasse 30   Coffee flavorings; vanilla flavorings for culinary 
purposes; cocoa-based beverages; coffee-based 
beverages; chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; cookies; petit-beurre biscuits; puddings; 
waffles; chocolate; aromatic preparations for food; 
confectionery; pancakes; candy decorations [edible]; 
chocolate decorations for cakes; chips [cereal 
products]; ice cream; edible ices; fruit jellies 
[confectionery]; cake frosting [icing]; cocoa-based 
ingredients for confectionery and ice cream products; 

thickening agents for cooking foodstuffs; binding agents 
for ice cream [edible ices]; mint for confectionery; 
honey; dessert mousses [confectionery]; almond paste; 
pastry dough; cake dough; pasta; pastries; cake 
powder; powders for making ice cream; cocoa-based 
ingredients for confectionery products; preparations for 
stiffening whipped cream; sauces [condiments]; 
sherbets [ices]; frozen yogurt [confectionery ices]; 
candy decorations for cakes; sugar; ice cream 
confections. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349824 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201707699 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.31, LV, M-16-662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valerijs Maligins, Kapu iela 93, LV-2008 JURMALA, 
Latvia 
Elina Maligina, Terbatas iela 42/44, LV-1011 RIGA, 
Latvia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration. 
  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350274 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201707760 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, FR, 4310661 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1350285 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201707762 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.29, EM, 016113425 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polygiene AB, Stadiongatan 65, SE-21762 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tan; adhesives for use in 
industry; chemicals for treating textile fabrics; textile 
finishing chemicals; textile-impregnating chemicals; 
chemicals for treating textile fabrics; chemical 
compositions for finishing textiles; chemical 
compositions for treating textiles; chemicals used in the 
manufacture of fabric or textiles; chemical agents for 
impregnating textiles, furs, leather, non-wovens and 
fabrics; chemical agents for coating textiles, furs, 
leather, non-wovens and fabrics; chemical and organic 
compositions and substances for treatment of leather 
and textile; impregnants for exterior surfaces of 
buildings [other than paints or oils]; compositions for 
use in metal finishing; chemicals for use in treating 
metal surfaces; surface coating compositions 
[chemicals], other than paints; chemical additives for 
paints and surface coatings; chemical preparations for 
use in the manufacture of surface coatings; chemical 
preparations for use in the manufacture of surface 
coatings; chemical products for the manufacture of 
protective coatings; moisture repellant coatings [other 
than paints]; plastic in the form of granules for use in 
industry; unprocessed plastic in the form of powder or 
granules. 

  Klasse 5   Anti-microbial additives for objects intended for dermal 
contact; anti-microbial additives for use in post-
treatment of textiles for the neutralization of odor; anti-
microbial preparations for use in textiles, shoes and 
gear for the neutralization of odor; chemical 
preparations for sanitary purposes; antimicrobials for 
dermatologic use; deodorants for clothing and textiles; 
odor neutralizing preparations for clothing and textiles. 

  Klasse 9   Helmets for motorcyclists; helmets for use in sports; 
protective helmets for sports; diving suits. 

  Klasse 18   Bags; backpacks; animal carriers [bags]; all-purpose 
athletic bags; suitcases. 

  Klasse 20   Mattresses; nap mats [cushions or mattresses]; 
pillows. 

  Klasse 22   Fibers (textile-); non-woven polymeric fibers for textile 
use; padding materials made of fibrous material. 

  Klasse 24   Knitted fabrics for chemical-fiber yarn; fibre fabrics for 
the manufacture of the exterior coverings of furniture; 
fibre fabrics for use in the manufacture of articles of 
clothing; fabrics woven from ceramic fibres, other than 
for insulation; fabrics being textile piece goods made of 
mixtures of fibres; linings [textile]; textile used as lining 
for clothing; non-woven fabrics for use with linings; 
fabrics for use as linings in clothing; fibre fabrics for use 
in the manufacture of linings of bags; fibre fabrics for 
use in the manufacture of linings of shoes; sheets 
[textile]; hand towels; curtains; upholstery fabrics; cloth; 
place mats. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear for wear; clothing 
namely, suits; bathing drawers; swimsuits; bath robes; 
bikinis; belts; belts made of leather; clothing for 
children; babies' pants; ballet suits; coveralls; pantsuits; 
pants; denims; denim jeans; neckerchiefs; garters; 
gloves; jackets; shorts; skirts; sportswear; underwear; 
dresses; cardigans; short-sleeve shirts; shifts; hooded 

jumpers; maternity clothing; nightwear; overalls; pocket 
squares; polo neck jumpers; pullovers; rainwear; 
scarves; shawls; shirts; neckties; beachwear; tanktops; 
hosiery; pantyhose; sashes for wear; tights; stockings; 
sweaters; t-shirts; wedding gowns; waistcoats; tunics; 
underwear; underclothing; mitts; outerclothing namely, 
jackets; coats; footwear namely, shoes; training shoes; 
boots; booties; sandals; slippers; running shoes; ballet 
slippers; headgear for wear, namely, hats; caps; visors; 
headbands; sleep masks; ready-made clothing; 
waterproof clothing; masquerade costumes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350288 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201707765 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.01, EM, 015068877 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt eV, Linder 

Hoehe, DE-51147 KÖLN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
examination apparatus and instruments; precision 
measuring apparatus; measuring, counting, alignment 
and calibrating instruments; monitoring apparatus, 
electric; probes for scientific purposes; temperature 
sensing apparatus for scientific use; imaging devices 
for scientific purposes; image analyzers; apparatus for 
capturing and developing images; central processing 
units for processing information, data, sound or images; 
image scanners, computer programs for image 
processing; cameras; camcorders; in particular high-
resolution stereo cameras; apparatus and instruments 
for steering, optical apparatus and instruments; physics 
(apparatus and instruments for -); teaching apparatus; 
surveying apparatus and instruments for the switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; frequency meters; sound locating 
instruments; masts for wireless aerials; gas testing 
instruments; speed checking apparatus for vehicles; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; digital recording media; 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; data 
processing equipment, encoders (data processing), 
computer software, computer programs (recorded and 
downloadable); computer software applications, 
downloadable; compact discs (CD-roms, sound, 
images); computer memory devices; downloadable 
image files; optical data carriers; electronic 
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publications, downloadable; interfaces for computers; 
microprocessors; testing and trial apparatus for air 
travel, space travel and motor vehicles; wind tunnels, 
including transonic, high enthalpy or cryogenic wind 
tunnels; test benches for motors and engines, rockets; 
space simulation chambers, pressure chambers, 
navigation apparatus, navigation apparatus for vehicles 
(on-board computers); navigational instruments; 
satellite navigational apparatus; aeronautical 
communications apparatus; data acquisition apparatus 
for air travel; radio communications devices and radio 
communications apparatus for air travel; computers for 
managing control devices for aircraft; flight simulators 
for aircraft; medical simulators [teaching aids]; scientific 
research and laboratory apparatus, educational 
apparatus and simulators; radar apparatus; radar 
systems; radar apparatus; radar antennas; radar 
receivers; radar detectors; radar apparatus; microwave 
detectors [radar]; communications equipment; on-board 
computers; measuring and regulating apparatus; 
recording machines; stabilising apparatus for air and 
space vehicles; apparatus for analysis [other than for 
medical use]; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; chemistry apparatus and instruments; 
astronomy (apparatus and instruments for -); distance 
measuring apparatus; apparatus and instruments for 
recording distance; breathing apparatus (except for 
artificial respiration); observation instruments; 
chemistry apparatus and instruments; transmitters and 
receivers of electric signals, in particular for 
telecommunications; signals, luminous or mechanical; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
signals; solar energy collectors for power generation; 
solar modules for electricity generation; particle 
accelerators; telescopes; monitoring apparatus, 
electric; printed circuit boards; printed circuits; electrical 
conductors; semiconductors; electrical inductors; 
electric installations for the remote control of industrial 
operations; ignition (electric apparatus for remote -); 
transistors [electronic]; accumulators (electric), in 
particular for vehicles; electrical connecting parts; 
antennas, in particular for receiving data and/or for data 
transmission, command transmission and rail surveying 
by satellites; antennae for communication with space 
vehicles; traffic control apparatus (electronic); traffic 
guidance apparatus [electronic]; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; intelligent, cognitive controls, 
namely cognitive wireless communications systems, 
intelligent electronics systems for use in apparatus and 
installation construction for control of machines; voltage 
regulators for vehicles; electric batteries, in particular 
lithium ions and lithium metal batteries, lithium-air or 
lithium-sulphur batteries, in particular for motor 
vehicles; fuel cells, in particular solid oxide fuel cells 
and polymer membrane fuel cells, in particular for 
vehicles; fuel cell electrodes; electrolysers; electric 
converters, in particular in the form of electro-chemical 
energy converters, in particular batteries and fuel cells 
and electrolysers; furnaces for laboratory use; 
electricity transformers; step-up transformers; 
capacitors; electronic notice boards; lasers, not for 
medical purposes; laser scalpels, other than for 
medical use; solid state lasers, in particular disc lasers, 
with continuous-wave or pulsed operation; carbon 
dioxide (co2) lasers; eye-safe lasers; high-energy 
lasers, in particular chemical oxygen iodine lasers; 
high-power laser sources; satellites for scientific 
purposes; commutation (electric apparatus for -); 
electric distribution consoles; integrated circuits, 
electrical control boards; signals, luminous or 
mechanical; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; instrumentation simulators; 
instrumentation simulators; instrumentation simulators; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
simulators for operation of cars, trains, air and space 
vehicles; simulators for training personnel in the flying 
of aircraft; laser pointers for advertising purposes; 
mousepads (mouse mats) for advertising purposes; 
magnets; magnets for decorative purposes, including 

fridge magnets and magnets for pinning to clothing for 
advertising purposes; apparatus and instruments for 
communications and high-frequency engineering; in 
particular apparatus and instruments for measurement 
and for transmission of commands; scanners (data 
processing equipment), in particular body scanners, in 
particular with terahertz technology; computer 
programs and software, irrespective of the recording or 
broadcast medium, namely software which can be 
recorded on a magnetic medium or downloaded from 
an external computer network, preferably in the field of 
energy technology, in particular in the field of thermal 
and chemical energy storage and of ceramic materials 
and in the field of fibre-reinforced ceramic composite 
materials; optical apparatus and instruments, 
communication devices and instruments and 
telecommunications apparatus for measuring traffic in 
regions and towns with test vehicles; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for laboratory use, research relating to traffic in 
regions and towns; scientific apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for scientific 
research in laboratories; laboratory apparatus for use in 
scientific specimens; apparatus and instruments for 
controlling rockets, in particular apparatus and 
instruments for transmitting commands and for 
measurement in the form of signals (including 
telemetry, telecommand and radar); navigation 
apparatus for satellite and rockets; aircraft landing 
guidance apparatus; satellites for scientific purposes; 
flight controlling apparatus; in-flight testing equipment; 
apparatus for checking flight parameters; attitude 
control systems consisting of cold gas regulators; 
thermoelectric sensors; magnetic sensors, 
optoelectronic sensors for observing the earth and 
space exploration, sun sensors, star trackers and gyro 
platforms for orientating objects in space, in particular 
for rockets and satellites; satellite earth stations, 
receiving antennas for satellite broadcast, satellite 
broadcasting instruments, small satellites; satellites for 
signal transmission, satellites for communication 
purposes, satellites for navigation purposes, satellites 
for scientific purposes, satellite antennas, satellite 
receivers, satellite receiving apparatus, satellite 
receiving devices, satellite apparatus, satellite 
communications apparatus, satellite navigation 
apparatus, satellite processors, satellite dishes, satellite 
broadcasting and receiving apparatus, satellite 
transmission apparatus, satellite transmission 
equipment, satellite transmission devices, satellite 
transmission instruments, computer software for control 
of satellites, encryption apparatus for satellite television 
signals; computer software for access to databases, in 
particular with information relating to measurement 
technology and test installations; recorded computer 
programmes [programs], recorded computer software; 
computer software, in particular for radiation 
identification and recording and reproduction of 
radiation identification or in the field of data capture, 
use and analysis of space weather conditions and 
warning in the event of unusual space weather, 
including solar storms; all of the aforesaid goods being 
in particular for robots, automation devices and optical 
information systems, and being in particular for the field 
of energy technology, in particular for the field of 
thermal and chemical energy storage; all of the 
aforesaid goods in this class, in particular for the field of 
remote sensing, in particular receiving and recording of 
data by means of antennae systems for archiving 
remote sensing data in a data archive for visualisation, 
evaluation and reproduction of geodata, and for 
services using satellite data, including satellite-based 
crisis information and atmospheric information, 
archiving data in a data archive, visualisation, 
evaluation and reproduction of geodata, services using 
satellite data, including satellite-based crisis information 
and atmospheric information, in particular for providing 
traffic information and traffic routing, directing of 
passenger flow and aircraft; all of the aforesaid goods 
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in this class being particularly suitable for measuring 
traffic in regions and towns, preferably with test 
vehicles; all of the aforesaid goods in this class being in 
particular for laboratory use, research relating to traffic 
in regions and towns; all of the aforesaid goods in this 
class being in particular for the field of remote sensing, 
in particular for the field of remote sensing relating to 
atmospheric correction of optical image data, in 
particular archiving of data in a data archive, 
visualisation of geodata, atmospheric correction of 
data; all of the aforesaid goods in this class being in 
particular for the field of remote sensing, in particular 
receiving and recording of data by means of antennae 
systems for archiving remote sensing data in a data 
archive for visualisation, evaluation and reproduction of 
geodata, and for services using satellite data, including 
satellite-based crisis information and atmospheric 
information, archiving data in a data archive, 
visualisation, evaluation and reproduction of geodata, 
services using satellite data, including satellite-based 
crisis information and atmospheric information; the 
aforesaid goods being in particular for providing traffic 
information and traffic routing, directing of passenger 
flow and aircraft; all of the aforesaid goods in this class 
being particularly suitable for measuring traffic in 
regions and towns, preferably with test vehicles; all of 
the aforesaid goods in this class, being in particular for 
the field of energy technology, in particular for the field 
of solar thermal technology; the aforesaid goods in this 
class, in particular for radiation identification, for the 
recording and reproduction of radiation identification; 
human-machine interfaces. 

  Klasse 41   Providing of training, providing of further training, in 
particular for junior scientists, school children, students 
and doctoral students, including for industrial 
mechanics, electricians, in particular providing of 
further training for technical staff for test bench 
mechanics; technical training relating to safety; 
consultancy services relating to engineering education; 
conducting of engineering courses, teaching events, 
information events and symposia; conducting of 
information events in relation to engineering, preferably 
in the fields of air and space travel, energy, traffic and 
security; training services relating to the use of 
computer aided engineering systems; publishing of 
printed matter, in particular books, non-fiction books, 
children's books and school books, magazines, 
notebooks, newspapers (including in electronic form); 
education, including in the form of practical training; 
writing of texts, other than publicity texts; online 
publication of electronic, non-downloadable 
publications and of books and magazines; publication 
of electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; layout services other than for 
advertising purposes; arranging and conducting of 
conferences, congresses, symposia, seminars and 
workshops for training; organising of education 
exhibitions; performances (presentation of live -); movie 
studios; film production, other than advertising films; 
creating image, film and sound representations for 
illustrating the material (film production); photography; 
photographic reporting; videotaping, including in the 
form of live streaming; providing on-line videos, not 
downloadable; organisation of competitions, in 
particular in the form of prize contests and in particular 
in the form of selection the best representation of a 
research theme; organisation of sports competitions; 
education; providing of training; personnel training; the 
aforesaid services being in particular in relation to 
personnel selection and/or personnel training in 
different professional groups and sectors, in particular 
for selection of employees to work in the fields of air 
and space travel, in particular pilots, air traffic 
controllers, astronauts and astronaut support staff; film 
production services namely creating image, film and 
sound representations using remote sensing data 
(including satellite image data, or image data from 
airborne platforms, including radio data and radar data) 
for illustrating the material; the aforesaid services in this 

class being in particular in the field of air travel, space 
travel, satellite technology for use in environmental 
science and geoscience, in climate research, traffic 
research and energy research; entertainment; sporting 
and cultural activities; archive libraries for archiving of 
data in a data archive. 

  Klasse 42   Engineering services, engineering services for others; 
technical engineering; engineering services; 
engineering consultancy services; preparation of 
engineering reports; technical inspection services; 
technical project studies; engineering project 
management services; technological consultation 
services; technical research; conducting technical 
research projects and technical research studies; 
development of new technology for others; technical 
data analysis services; technical data analysis services; 
technical testing services; technical survey services; 
technical writing; writing of technological research 
reports; technical testing; professional consultancy 
relating to technology exploitation; engineering 
research; technological engineering analysis; 
engineering consultancy services; engineering services 
for the analysis of machinery; telecommunications 
engineering; technical design and planning of 
telecommunications networks; technical design and 
planning of telecommunications equipment; 
development of land vehicles, aeroplanes, aircraft, 
space vehicles and of rockets and satellites; 
engineering in the field of energy technology, energy 
production, in the field of alternative energy production 
and energy usage, in the field of production of 
electricity and natural gas; technical advice in 
connection with energy-saving measures; development 
of integrated energy concepts; consultancy in relation 
to energy usage; technological consulting services in 
the field of alternative energy generation; research and 
technical project planning and preparing of technical 
project studies in relation to use of natural or alternative 
energy sources; design and development of 
regenerative energy generation systems; energy 
auditing; development of energy and power 
management systems; technical design and planning of 
water purifying installations, including with the help of 
solar energy; technological consultancy in the field of 
solar thermal production of synthetic fuels; technical 
information in relation to environmentally friendly and 
ecological innovations; technical design and planning of 
power plants, including of solar thermal power plants, 
wind parks, wind power plants or of hybrid power plants 
or power plant components, including of gas turbines or 
of combustion chamber systems; physics (research), 
industrial design, software development and chemistry 
services; technical measuring and testing; conducting 
of measurements in wind tunnels on space, air and 
land vehicles; model measurements of electric motors 
in wind tunnels; conducting of aerodynamic, 
aeroelastic, fluidic, aeroacoustic and 
aerothermodynamic measurements in wind tunnels; 
conducting of (stationary) vibration tests for structural 
dynamic examinations of aircraft and individual 
components for aircraft; conducting of tests on engine 
and gas turbine components in high pressure 
combustion chamber test rigs; conducting of laser-optic 
measuring procedures, in particular for fluid flow 
analysis; material testing; fire tests for fire protection 
qualifications, in particular for engine and aeroplane 
components; material testing; technical project studies; 
planning of technical projects in the engineering sector; 
design and development of new technology for others; 
scientific research services; research in the field of 
engineering; research in the field of natural science; 
scientific research; research relating to technology; 
advisory services relating to technological research; 
advisory services relating to scientific research; 
consultancy services relating to technological research; 
advisory services relating to scientific instruments; 
technological analysis services; technical project 
studies; research relating to technology; scientific 
testing services; scientific testing services; conducting 
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of scientific studies; conducting of technical feasibility 
studies; preparation of project analysis studies; 
provision of scientific information; providing science 
technology information; preparation of scientific reports; 
preparation of technological reports; conducting 
engineering surveys; technological consultancy; 
services for the provision of technological information; 
technological services and design relating thereto; 
engineering design and consultancy; technical scientific 
consultancy and research and (engineering) research 
in relation to fluid dynamics, in relation to flow 
technology, to aeroelastics, drive technology, building 
purposes, structural technology, vehicle design, 
lightweight fibre composite structures, adaptive 
systems, flight guidance, airports, energy, energy 
technology, energy production, energy usage, 
oceanography, geophysics, seismology, hydrology, 
glaciology, biology, planetary geology, air traffic, flight 
systems, high-frequency technology, radar systems, 
microwave sensors, communication and navigation in 
air and space travel, and in marine travel, medicine, in 
particular in the field of aviation and space medicine; 
scientific research in the field materials physics in 
space, in particular research into the properties of melts 
and the solidification thereof, astrophysics, 
methodology for remote sensing, meteorology, 
climatology, optical sensor systems, atmosphere 
physics, planetary exploration, space travel drives, 
space travel systems, telecommunications technology, 
robotics and mechatronics, solar systems, system 
dynamics, regulation technology, technical physics, 
technical thermodynamics, aeroplane engine acoustics, 
combustion technology, traffic on land, water and air, 
transport systems technology, materials, air transport 
systems, space flights and astronaut training, 
simulation and software technology, in relation to 
ergonomics, in relation to electrical energy, energy 
technology, in particular in relation to energy supply 
systems and in relation to environmental technology, in 
relation to security, including in relation to security of 
information systems and in relation to maritime 
security, air traffic control and preventing collisions 
between aeroplanes, ships and trains; technical 
consultancy in the field of environmental engineering 
and environmental science; industrial engineering 
design services; scientific and industrial research; 
technical assessments relating to design; technical 
surveying; scientific analysis; airborne remote 
monitoring of scientific explorations and investigations; 
laboratory (scientific -) services; chemical laboratories, 
laboratory (scientific -) services; chemical analysis; 
advisory services relating to science; physics 
[research]; biological research; research in the field of 
technology and engineering; mechanical research; 
technical research in the field of air and space travel; 
technical consultation in the field of aerospace 
engineering; design of aircraft, space vehicles and land 
vehicles and of parts for aircraft, space vehicles and 
land vehicles; bacteriological research; solar research; 
research in the field of environmental protection; 
underwater exploration; research relating to security; 
research and development for others; technical 
consultancy and preparation of technical and scientific 
surveys, (engineering) scientific consultancy in the field 
of energy saving and environmental technology; 
consultancy in the area of information technology (IT); 
design and development of navigation systems, 
including for navigation of aeroplanes and ships; 
conducting of tests and measurements, in particular of 
models, conducting of research assignments in the 
fields of natural science, engineering and medicine; 
scientific testing services, determining concentrations 
of emissions and hazardous substances; planning and 
design of test installations; rental of test installations, 
machines, in particular measuring vehicles, 
transportable rocket launch pads, satellite control 
devices, antennae for conducting scientific space 
missions; rental of electronic equipment, driving 
motors, measuring and research aircraft, data 

processing installations, test equipment, in particular for 
air and space travel and for energy production and 
conversion and for recording of traffic data; cartography 
services; research in the field of earth observation; 
construction drafting; testing [inspection] of vehicles for 
roadworthiness; weather forecasting; computer 
hardware and software consultancy; design and 
development of computer hardware and software; 
technical research relating to computers; research 
relating to the computerised automation of technical 
processes; consultancy in the design and development 
of computer hardware; providing information on 
computer technology and programming via a web site; 
cloud computing; technical advisory services relating to 
data processing; advisory services relating to computer 
programming; technical consultancy relating to the 
installation and maintenance of computer software; 
computer system analysis; computer virus protection 
services; provision of search engines for the internet; 
providing on-line information in the field of technological 
research from a computer database or the internet; 
electronic storage of scientific, scientific and technical, 
and professional business news and information; 
computerised data storage services for retrieval of 
information from the internet; monitoring of computer 
systems by remote access; digitalization of documents 
[scanning]; rental of computers and computer software; 
design of computer software and computerised 
systems; design of information systems relating to 
management; updating of computer software; scientific 
computer programming; computer aided scientific 
research services; computer aided scientific analysis 
services; computer-assisted technical data analysis; 
computer-aided engineering; providing numeric 
simulation software for development of aerodynamically 
efficient land and air and space vehicles, in particular 
conducting of numeric aerophysical simulation; 
development of computer software for flow simulation 
and for aerophysical simulation; testing of aeroelastic 
stability limits of aeroplanes, helicopters and 
turbomachines by means of numeric simulation; 
designing, installing, copying, updating, maintaining 
and rental of computer software and computer 
programs; preparation of data processing programmes; 
computer programming; computer programming; 
engineering services, surveying, technical project 
management in the field of electronic data processing; 
engineering in relation to energy supply systems; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; recovery of computer 
data; engineering services for applications on large and 
medium-sized computer systems; engineering services 
relating to computers; engineering services relating to 
computer programming; engineering services relating 
to automatic data processing; engineering relating to 
data processing and information technology; computer 
programming for data processing and communication 
systems; consultancy relating to software for 
communication systems; image processing software 
design; design and development of computer software 
for controlling, regulating and monitoring of solar 
energy systems, design, development and 
programming of energy management software; creation 
of computer programs for the energy industry; 
engineering services relating to information technology; 
engineering services relating to the design of 
communications systems; scientific computer 
programming services; engineering in relation to 
communications technology; engineering services 
relating to the design of communications systems; 
engineering relating to robot technology or robotics; 
consultancy relating to software for communication 
systems; maintenance and updating of software for 
communication systems; developing programs for 
simulating experiments or series of experiments in a 
virtual optical laboratory; development of methods for 
simulation of a complete air transport system; 
technological analysis services; technological 
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consultation services; technological consultation 
services; technological services relating to computers; 
technological services and design relating thereto; 
technological services and research relating thereto; 
technological research relating to computers; research 
relating to technology; safety technological testing 
services; IT security services in the nature of protection 
and recovery of computer data; design and 
development of software for control, regulation and 
monitoring of solar energy systems; design and 
development of computer software for regulating the 
position of satellites; technical advice relating to safety; 
leasing of scientific instruments; rental of scientific 
equipment, in particular of antennae for operation of 
scientific space missions; advisory services relating to 
science; advisory services relating to science; scientific 
services and design relating thereto; scientific services 
and research relating thereto; scientific research; 
scientific research; scientific and industrial research; 
scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and 
research; all of the aforesaid services in this class 
being in particular for the development of mechatronic 
components, automation processes, for integration of 
mechanics, optics, electronics and software 
development for creating "intelligent mechanisms", 
including robots, for development of man-machine 
interfaces, for development of robotic astronauts, 
humanoid robots for extra-vehicular activities during 
space missions and planetary rovers for supporting 
people in space, in particular robot servicing and 
exploration, for development of autonomous rovers for 
the moon and for mars, for development and 
conception of robotics for production of fibre composite 
structures, for highly integral production of fibre 
composite structures, and related technologies for 
automated assembly of large aviation structures, for 
development of mechatronic systems for aeroplane 
technology and vehicle technology, for development of 
automation devices and optical information systems, in 
particular of real time information systems, design and 
regulation of multi-body systems and aircraft; 
engineering, physics (research), chemistry research 
services, natural science (research), in particular 
auditing, accreditation and certification in accordance 
with national and international standards, guidelines 
and legal norms in the field of technology, and the 
development of these standards, guidelines and legal 
norms, in particular in the field of energy technology, 
preferably solar technology, preferably solar thermal 
technology; computer programming, data processing 
(electronic data storage) by means of computers, 
development of computer software, preferably in the 
field of solar thermal technology; all of the aforesaid 
services in this class being preferably for operation of a 
satellite control centre, control and monitoring of 
satellites and for conducting of scientific space 
missions; German aerospace technical planning, to be 
adopted by the German government; scientific 
research, in particular for medical purposes and in 
particular robotics for medical purposes; contract 
research for others, tests for rocket engines, in 
particular liquid rocket engines, tests for development, 
qualification and trialling of rocket engines and small 
engines for satellites and space probes; research and 
development for others; construction drafting; material 
testing; quality control; technical project studies; 
research in the field of environmental protection; water 
analysis; research services; agricultural research 
services; biological research and research in the field of 
environmental protection; development of technologies 
for processing renewable raw materials; engineering, 
physics (research), chemistry services, natural 
sciences research, in particular consultancy, 
assessment, research, testing, monitoring, auditing, 
accreditation and certification in accordance with 
national and international standards, guidelines and 
legal norms in the field of technology, quality testing, 
quality control, product specification and product 

monitoring, technical consultancy and analysis of space 
weather situations; analysis of weather processes 
(including for efficient and safe air travel), analysis of 
climate processes (including climate impact of 
emissions from air travel and of contrails); weather 
forecasting or reporting services, including solar storm 
information; the aforesaid services in this class, in 
particular in the field of radiation protection, in particular 
in the field of radiation dosimetry and/or space weather 
identification; development of computer software for 
radiation identification and recording and reproduction 
of radiation identification, and in the field of data 
capture, use and analysis of space weather conditions, 
warning in the event of specific space weather 
conditions, including solar storms; the aforesaid 
services in this class being in particular in the field of 
power technology and energy technology, in particular 
in the field of thermal and chemical energy 
accumulation, in particular with ceramic materials; all of 
the aforesaid services in this class being in particular in 
the field of remote sensing, in particular archiving of 
data in a data archive; visualisation of geodata; 
technical analysis of satellite-based crisis information, 
using radar; design and implementation of high-
resolution imaging radar systems, in particular based 
on the principle of synthetic aperture radar (SAR), in 
particular in the field of SAR interferometry for 
generation of digital elevation models and for analysis 
of movements and in particular in the field of image 
analysis and photogrammetric methods for 
interpretation of high-resolution optical satellite image 
data, including 3d mapping of town areas and for 
automated finding of concealed information, including 
photorealistic 3d world modelling by means of cameras 
carried by satellites and aeroplanes, including for 
monitoring of biological and ecological conditions of 
coastal and inland waters; all of the aforesaid services 
in this class being also for the operation, calibration and 
monitoring of the performance of radar instruments, for 
experimental testing of aeroplane-based radar 
procedures, for development and operation of 
microwave sensors and antennae, for research of 
signatures and scatter mechanisms for radar data, for 
calibration and validation of radar data, for 
development of satellite-based systems and 
procedures for radio transmission and radiolocation; all 
of the services in this class being in particular for 
development of a new generation of aircraft radio with 
complete cross-linkage of aeroplanes and ground 
control, including partially via satellite; all of the 
aforesaid services in this class being in particular for 
the field of remote sensing and georeferencing, in 
particular archiving of data in a data archive, for 
visualisation of geodata, for satellite-based crisis 
information, including humanitarian aid activities in the 
event of natural disasters, electronic archiving of data 
from satellites, and similar space travel and flight 
systems, and from airborne platforms for remote 
sensing of image data from earth or of image data from 
other planets in a data archive, electronic archiving of 
remote sensing data received from satellites and 
airborne platforms in a data archive, for optical 
transmission of satellite and air carrier data through the 
atmosphere; all of the aforesaid services in this class 
being in particular for the field of researching planets 
inside and outside of our solar system, in relation to 
researching the structure and age of planetary crusts, 
in relation to analysis of the chemical composition and 
physical surface characteristics of planets and in 
relation to geological processes and interactions of 
planet surfaces with their atmospheres and cosmic 
radiation environment, in relation to the development of 
remote sensing instruments and conducting of space 
experiments and researching the risk potential to the 
earth from possible collisions with asteroids entering 
the earth's orbit; all of the aforesaid services in this 
class being in particular for the field of development of 
algorithms, processors, procedures and software for 
processing of satellite data, development of 
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technologies for transmission procedures, receiving 
systems, data management, archives and validating 
and test environments for satellite data for operational 
multi-satellite missions, in particular earth observation 
satellites; development of software systems for 
determining atmospheric state variables from satellite 
data, including for identifying trace gases relevant to 
the climate, remote detection using lasers, including for 
detecting chemical, biological and explosive hazardous 
materials, for locating space debris or for laser-based 
tracking of the flight paths of debris parts in the 
universe; all of the aforesaid services in this class being 
in particular for traffic analysis, from empirical analysis 
to development of in-house procedures for calculating 
of future transport demand, for intelligent and 
environmentally friendly transport and mobility, and for 
traffic flow optimisation, for preparation of flight noise 
prognoses, for intermodal mobility, for development of 
future mobility concepts, for traffic planning and control, 
and for development of research platforms for transport 
applications and related data capture, data 
management, data processing and data visualisation 
and for preparation of traffic prognoses and for 
preparation of traffic data management and for 
determining of driving behaviour in real-life traffic and 
for testing the acceptance of driver assistance systems 
and for preparation of technical concepts relating to the 
cost effectiveness of rail transport in terms of railway 
and vehicle infrastructure, including increasing security 
and efficiency of road and rail transport, development 
of methods for influencing traffic flows and ensuring 
sufficient traffic flow; all of the aforesaid services in this 
class being in particular for providing traffic information, 
traffic observation and traffic routing, for design, 
analysis and assessment of new air transport concepts 
in relation to airports and transport links thereto, in 
relation to flight safety, including navigation and 
communications technology, flight operation and in 
relation to aeroplanes for technical, ecological and 
monetary assessment of air transport systems and for 
multi-disciplinary conception of virtual goods for the air 
transport system; all of the aforesaid services in this 
class being in particular for measuring traffic in regions 
and towns; all of the aforesaid services in this class 
being in particular for a laboratory conducting research 
into traffic in regions and towns; all of the aforesaid 
services in this class being in particular for the field of 
remote sensing, in particular for the field of remote 
sensing relating to atmospheric correction of optical 
image data, in particular archiving of data in a data 
archive, visualising of geodata, atmospheric correction 
of data, for development of multispectral sensors and 
high-agility satellites, for technical planning for control 
of rockets, included in this class; all of the aforesaid 
services in this class being preferably for rail and non-
rail traffic, in particular in relation to traction units in the 
fields of lightweight vehicle construction, multi-material 
composite construction, hybrid strategies for vehicles, 
including in relation to weight and fuel saving, 
secondary energy usage in relation to vehicles, vehicle 
and chassis design, aerodynamics, aeroelastics, 
energy management, brake design, drive technology, 
combustion chamber modelling for aircraft engines, in 
particular for reduction of turbulence induced friction 
phenomena, control technology, security technology, 
passenger comfort, vehicle safety, passenger flow 
modelling, mechatronics, sound absorption, in 
particular in the field of reduction of engine noise, 
energy-optimised and catenary-free driving and 
automated test procedures, including driver assistance 
systems, for development of new lightweight 
construction concepts for wings, fuselage, tailplanes 
and drive components for aeroplanes and reproduction 
thereof in the engineering chain from materials to 
robotic automated production, for structural 
development of lightweight fibre composite components 
by means of tests in test benches and real-life flight 
experiments; all of the aforesaid services in this class 
preferably focusing on textile and non-autoclave 

infusion technology, robotics, in particular in the field of 
production of fibre composite structures, sensor 
systems, mechatronics, duromer and thermoplast 
processing, production integrated quality assurance, 
and assembly and connection technologies, volume 
components-RTM technology, online quality assurance 
for autoclave processes, mould technology, process 
simulation and aerodynamics, contract development of 
fibre composite materials; all of the aforesaid services 
in this class being in the field of high-precision path 
calculation, monitoring of satellite functions and ground 
systems related thereto, development of applications 
for navigation for landing of aeroplanes and for 
preventing collisions between aeroplanes, trains or 
ships by means of satellite signals; scientific 
consultancy for researchers and inventors regarding 
establishment, maintenance and exploitation of 
intellectual property rights; scientific and technical 
consultancy for entrepreneurs; construction 
engineering consultancy; consultancy in relation to 
development and validation of production processes on 
industrial scale; consultancy in relation to design of 
process chains in the field of lightweight production 
technology; quality assurance of production methods, 
in particular in the field of lightweight production 
technology; technological consultancy in relation to 
development and production of carbon fibre-reinforced 
plastic components; electronic storage services for 
archiving data in a data archive; technical design, 
analysis and evaluation of air transport concepts, in 
particular in relation to airports and transport links 
thereto, aircraft, air traffic control, including navigation 
and communications technology, and in relation to flight 
operation; technical and ecological assessment of air 
transport systems; design of individual virtual goods for 
air transport systems; operation of satellite control 
centres and control and monitoring of satellites; 
development of terminal management systems for 
airports; development of simulation of manufacturing 
processes and imaging and modelling of passenger 
flow; providing of scientific information. 

  Klasse 45   Security consultancy; safety auditing; information 
services relating to safety; security services, in 
particular for airlines; fire-fighting; alternative dispute 
resolution services; licensing of technology; licensing of 
intellectual property; consultancy relating to intellectual 
property management; legal services; security services 
for the protection of property and individuals; safety 
consultancy in relation to safeguarding of German 
space travel interests at an international level by means 
of representing the federal government in matters 
relating to space travel, namely safety consultancy in 
relation to designing the German space travel 
programme on behalf of the federal government, safety 
consultancy relating to the integration of all German 
space travel activities at a national, European and 
international level into the German space travel 
programme, in particular consultancy with regard to the 
German national space and innovation programme, the 
German space research and development programme, 
and with regard to German contributions towards the 
European space agency (ESA) and the European 
organisation for the exploitation of meteorological 
satellites (EUMETSAT), consultancy with regard to 
space travel and security research in the EU framework 
programme for research, in particular with regard to 
earth observation, navigation and satellite 
communications, safety consultancy in all matters 
relating to EU space policy, compilation and annotation 
of all available information regarding space travel 
activities in the EU, providing of safety information and 
consultancy to German companies and research 
facilities relating to tenders and funding opportunities in 
the horizon 2020 EU research programme, support for 
companies in planning and preparing applications, 
development of an exploration strategy in collaboration 
with international partners outlining exploration targets 
in the solar system. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350292 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201707767 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.27, GB, 

UK00003171518 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 J & P Coats, Limited, 1 George Square, GB-G21AL 

GLASGOW, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use. 
  Klasse 26   Lace; embroidery; ribbons; braid; buttons; hooks and 

eyes; pins; needles; crochet needles; embroidery kits in 
the nature of cross stitch kits; crochet hooks; 
embroidery needles; haberdashery; knitting needles; 
pin and needle cushions; press studs; sewing baskets; 
sewing kits; sewing needles; sewing thimbles; webbing 
tapes; zips; zip fasteners; yarn needles; knitting 
implements, namely, stitch holders, stitch markers, 
stitch grabbers, needle grabbers; sewing kits 
comprised of needles and thimbles, sold as a unit; 
bodkins; badge pins; decorative pins for wear; 
decorations for clothes (not included in other classes); 
pin cushions; hooks and loops; hooks and bars; snap 
fasteners; touch and close fasteners; eyelets; 
trimmings for clothing; elastic tape and ribbon for use in 
clothing; elastic ribbons; webbing tape; reinforcing 
tapes for clothing; tapes for use in making hems; tapes 
for repairing textile articles; hook and pile fastening 
tapes; dressmakers' articles in the nature of 
accessories for apparel, sewing articles and decorative 
textile articles; buckles [clothing accessories]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350293 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201707768 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the infinity symbol and the 

wording "TERRACYCLE". 
(730) Innehaver: 

 TerraCycle, Inc., 121 New York Avenue, US-NJ08638 
TRENTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 40   Recycling services featuring a reuse program for 

upcycling and reuse; providing information relating to 
recycling and recycling in the nature of upcycling of 
packaging and consumer product waste via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350298 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201707770 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.17, NZ, 1045049 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THE GIN COMPANY LIMITED, Level 2, 104 Richmond 
Road, Ponsonby, NZ-AUCKLAND, New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; non-alcoholic cocktails; soda water; water 

(bottled); mineral and aerated waters. 
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 

essences; alcoholic extracts; anise (liqueur); aperitifs; 
beverages (distilled); bitters; brandy; cocktails; gin; 
kirsch; liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages other 
than beer-based; rum; spirits; vodka; whisky; cider; 
wine. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1350304 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201707771 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.21, EM, 015848336 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hope Stockholm AB, Gävlegatan 12A, SE-11330 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Lapel pins [jewellery]; earrings of precious metal; gold 

earrings; earrings; platinum rings; platinum jewelry; 
sterling silver jewellery; precious jewellery; gold 
bracelets; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; bracelets; 
bracelets of precious metal; bracelets; gold necklaces; 
necklaces [jewellery, jewelry (am.)]; gold jewellery; gold 
plated earrings; gold-plated necklaces; necklaces 
[jewellery, jewelry (am.)]; clips of silver [jewellery]; tie 
bars; cuff links; cuff links made of gold; cuff links made 
of imitation gold; cuff links made of silver plate; cuff 
links and tie clips; earrings; gold rings; rings [jewellery, 
jewelry (am.)]; silver necklaces; silver earrings; silver 
bracelets; silver-plated bracelets; silver-plated 
necklaces; silver-plated earrings; silver-plated rings; 
silver rings; tie bars; tie clips of precious metal; tie 
chains of precious metal; tie bars; tie clips of precious 
metal; tie pins; jewellery made of bronze; gold 
jewellery; jewellery made from silver; jewellery, 
including imitation jewellery and plastic jewellery; 
jewellery made of plastics; alarm clocks; bracelets for 
watches; wristwatches; women's watches; electronic 
alarm clocks; clocks and watches, electric; clocks and 
watches, electric; pendant watches. 

  Klasse 18   Evening handbags; work bags; cross-body bags; 
shoulder bags; leather shoulder belts; ladies' 
handbags; portfolio cases [briefcases]; leather cases; 
cases of imitation leather; keycases; casual bags; 
holders in the nature of cases for keys; key bags; wrist 
mounted purses; handbags made of leather; 
gentlemen's handbags; handbags made of leather; 
handbags made of imitations leather; handbags made 
of leather; folding briefcases; garment bags for travel 
made of leather; card cases [notecases]; card wallets 
[leatherware]; card wallets [leatherware]; cosmetic 
purses; credit card holders made of leather; credit card 
holders made of imitation leather; clutch bags; 
briefcases [leather goods]; leather purses; bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; leather 
bags and wallets; belt bags and hip bags; coin holders; 
toiletry bags; wallets; leather wallets; briefcases 
[leather goods]; leather purses; backpacks; shoe bags; 
carriers for suits, shirts and dresses; bags made of 
leather; bags made of imitation leather; business card 
cases; umbrella covers; umbrellas. 

  Klasse 25   Evening coats; evening wear; evening wear; ankle 
socks; sleeveless jackets; vest tops; sleeveless 
jerseys; trews; shoulder scarves; shoulder wraps; 
swimming costumes; bathing costumes for women; 
robes; ball gowns; belts made from imitation leather; 
leather belts [clothing]; belts made out of cloth; belts 
[clothing]; bermuda shorts; bikinis; blouses; shirts and 
slips; chemisettes; leotards; bodies [clothing]; boleros; 
bomber jackets; cotton coats; boxer shorts; wedding 
dresses; wedding dresses; pantsuits; culotte skirts; 
pants; trousers; trousers of leather; capes; cargo pants; 
evening wear; pedal pushers; cycling shorts; women's 
suits; ladies' clothing; ladies' dresses; chemise tops; 
lingerie; womens' outerclothing; denims [clothing]; 
denim jeans; costumes; leather suits; duffel coats; 
down jackets; down vests; dress pants; gowns 
(dressing -); fleeces; fleece vests; casual trousers; 
leisure suits; down jackets; leisurewear; casual shirts; 
polo shirts; neckerchiefs; mufflers [clothing]; neck 
scarfs [mufflers]; turtlenecks; gloves [clothing]; gloves 

including those made of skin, hide or fur; gloves with 
conductive fingertips that may be worn while using 
handheld electronic touch screen devices; aloha shirts; 
men's and women's jackets, coats, trousers, vests; 
beach wraps; hoods [clothing]; head scarves; head 
scarves; weatherproof clothing; jackets [clothing]; 
leather jackets; sleeved jackets; denim jeans; denims 
[clothing]; denim jackets; jumpers; sweatpants; 
sweatpants; jogging sets [clothing]; twin sets; sweaters; 
coats for women; cashmere scarves; kimonos; skirts; 
skirt suits; skorts; denims [clothing]; cashmere clothing; 
leather clothing; clothing of imitations of leather; girls' 
clothing; sportswear; sportswear; breeches; 
boardshorts; trouser socks; cardigans; ready-to-wear 
clothing; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short 
overcoat for kimono (haori); car coats; tabards; short 
petticoats; short-sleeve shirts; short-sleeved t-shirts; 
short-sleeve shirts; trousers shorts; suits; suit coats; 
leather belts [clothing]; leather clothing; trousers of 
leather; leather jackets; long sleeve pullovers; long 
sleeved vests; slacks; topcoats; waistcoats; leggings 
[trousers]; linen clothing; chemises; blousons; corduroy 
trousers; hooded pullovers; blousons; miniskirts; suede 
jackets; lounging robes; nighties; nightwear; nighties; 
pop socks; over-trousers; coveralls; coveralls; bathing 
suit cover-ups; parkas; polo shirts; pirate pants; polar 
fleece jackets; polo sweaters; turtleneck sweaters; polo 
shirts; roll necks [clothing]; ponchos; ponchos; 
sweaters; pyjamas; pyjamas [from tricot only]; 
waterproof trousers; waterproof capes; raincoats; 
rainproof clothing; rain ponchos; gabardines [clothing]; 
rainwear; coats; coats of denim; bushjackets; neck 
scarves; foulards [clothing articles]; scarves; shorts; 
short sets [clothing]; silk clothing; silk scarves; 
swimming costumes; shawls; shawls [from tricot only]; 
shawls and headscarves; shell jackets; visors 
[headwear]; pea coats; ski trousers; snow suits; ski 
jackets; clothing for skiing; leather clothing; shirt-jacs; 
cloaks; slipovers [clothing]; slipovers; socks; socks and 
stockings; sunsuits; sundresses; halter tops; 
loungewear; camisoles; sports jackets; sports caps and 
hats; sportswear; sports singlets; sports clothing [other 
than golf gloves]; sports socks; singlets; sports shirts 
with short sleeves; knit jackets; knitwear [clothing]; polo 
knit tops; knitted gloves; beach wraps; beach robes; 
stretch pants; tights; stockings; sweat shirts; hooded 
sweatshirts; tee-shirts; tee-shirts; salopettes; quilted 
jackets [clothing]; teddies [undergarments]; teddies 
[undergarments]; tennis skirts; tennis dresses; tennis 
shirts; snow pants; heavy jackets; tops [clothing]; 
hooded tops; clothing for gymnastics; trench coats; 
trench coats; maillots; maillots [hosiery]; tights; knitwear 
[clothing]; knitwear [clothing]; crew neck sweaters; 
knickers; printed t-shirts; tube tops; mittens; tunics; 
belts [clothing]; fabric belts [clothing]; woollen socks; 
petticoats; underwear; underwear; long johns; body 
warmers; v-neck sweaters; weather resistant outer 
clothing; reversible jackets; mittens; casualwear; 
waistcoats; thermally insulated clothing; leather 
waistcoats; cagoules; waterproof trousers; rainproof 
jackets; weatherproof clothing; waterproof 
outerclothing; woven clothing; woven shirts; pleated 
skirts for formal kimonos (hakama); wind pants; wind 
suits; windshirts; balaclavas; wind vests; windproof 
clothing; winter gloves; winter coats; neck scarfs 
[mufflers]; stuff jackets [clothing]; woolen clothing; yoga 
pants; yoga shirts; outerclothing; womens' 
outerclothing; outerclothing for girls; bath sandals; aqua 
shoes; bath slippers; footwear for women; ladies' boots; 
espadrilles; dress shoes; canvas shoes; footwear for 
women; leisure shoes; wooden shoes; casual footwear; 
rain boots; gym boots; mules; rain boots; rainshoes; 
sandals; sandals and beach shoes; sandal-clogs; deck 
shoes; waders; boots; sneakers; booties; beach shoes; 
flip-flops; slippers; wooden shoes. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; computerised file 
management; administrative processing of purchase 
orders; updating of advertising material; direct mail 
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advertising; business information; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; compilation of information into 
computer databases; electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; online information relating to shopping for 
fashion items; online retailing via the internet (e-
commerce) in relation to clothing, footwear, headgear, 
bags and jewellery; wholesale services in relation to 
clothing; wholesale services in relation to footwear; 
wholesale services in relation to headgear; wholesaling 
in relation to bags; wholesale services in relation to 
jewellery; wholesale services in relation to jewellery; 
wholesaling in relation to umbrellas; retail services in 
relation to clothing; retail services in relation to 
footwear; retail services in relation to jewellery; retail 
services in relation to bags; retailing of headgear; retail 
services in relation to umbrellas; retailing services in 
jewellery; online advertisement. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350313 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201707772 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.31, EM, 016303638 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avoria GmbH, Kreuzburger Strasse 9, DE-90471 
NÜRNBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Aromatics; scented oils used to produce aromas when 

heated; perfumery; terpenes [essential oils]; blended 
essential oils; fumigating incenses (kunko). 

  Klasse 34   Electronic cigarettes; pipes; smokers' articles; 
matches; tobacco; tobacco and tobacco products 
(including substitutes); tobacco substitutes; tobacco 
substitutes not for medical purposes; tobacco free 
cigarettes, other than for medical purposes; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; tobacco jars; 
personal vaporisers and electronic cigarettes, and 
flavourings and solutions therefor; hookahs; liquids for 
electronic cigarettes and vaporisers; evaporators for 
personal use, and flavourings and solutions therefor; 
cigarette cases made of precious metal; cigarette 
boxes of precious metal; electronic cigarette cases; 
electronic cigarette boxes; smokeless cigarette 
vaporizer pipes; tobacco containers and humidors; 
containers for cigars; liquid bottles for preparing liquids 
for electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); base bottles for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); food dyes for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); syringes for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); cannulae for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); measuring cups for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); mixing accessories for preparing liquids 
for electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); colorants for preparing liquids for 
electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); preparations for colouring liquids for 

electronic cigarettes and evaporators (smokers' 
accessories); electronic cigarette cartomizers; 
electronic cigars; electronic cigarette liquid [e-liquid] 
comprised of propylene glycol; electronic cigarette 
liquid [e-liquid] comprised of vegetable glycerin; refill 
cartridges for electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; electronic cigarette atomizers. 

  Klasse 35   Advisory services (business -) relating to the 
management of businesses; industrial management 
consultation including cost/yield analyses; business 
management and organization consultancy; office 
functions; on-line trading services in which seller posts 
products to be auctioned and bidding is done via the 
internet; retailing or wholesaling, including online, in the 
field of pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; business 
management; organisation and conducting of product 
presentations; business administration; advertising; 
business assistance relating to corporate identity; 
retailing and wholesaling, including online, in the field of 
electronic cigarettes, evaporators, cigarettes, cigars, 
tobacco and tobacco products, tobacco substitutes, 
smokers' articles, liquids for electronic cigarettes, 
flavourings for electronic cigarettes; retailing and 
wholesaling, including online, in the field of flavourings, 
scented oils, terpenes, essential oils; retailing and 
wholesaling, including online, in the field of stationery, 
packaging, cards, periodicals, packaging materials; 
retailing and wholesaling, including online, in the field of 
bags, briefcases, pocket wallets; retailing and 
wholesaling, including online, in the field of clothing, 
headgear, footwear; retailing and wholesaling, including 
online, in the field of non-alcoholic beverages, waters, 
juices, flavoured aerated beverages, soya-based 
beverages, preparations for making beverages, water-
based functional beverages, caffeinated water, 
caffeinated energy drinks, energy drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350522 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201707959 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 SOFIA, Bulgaria 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; coin-operated mechanisms for 
vending machines; mechanisms for coin-operated 
apparatus; data processing equipment and computers.
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  Klasse 28   Games and playthings; amusement machines, 
automatic and coin-operated. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350666 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201707991 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Limited liability company «CRAFT», ul. D. Bednogo, 
26/1, liter A, RU-195276 SAINT PETERSBURG, 
Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear for wear. 
  Klasse 35   Import-export agency services; marketing; 

auctioneering; sales promotion for others; 
telemarketing services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350712 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201707998 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HABITA INTERNATIONAL ESTATES OY, Pakilantie 
46-48, FI-00660 HELSINKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Real estate brokerage. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350733 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708001 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.29, FI, T201652092 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, PL 627, FI-
00101 HELSINKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; business investigations; 
business research; economic forecasting; marketing; 
marketing research. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial consultancy; financial 

information; insurance consultancy; insurance 
information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350783 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201708006 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.28, EM, 015872096 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LiNA Medical ApS, Formervangen 5, DK-2600 
GLOSTRUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 

and instruments; hysteroscopes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350787 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708007 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.31, BX, 1347609 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARYLISE & REMBO FASHION GROUP NV, 
Diamantstraat 10/102, BE-2200 HERENTALS, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bridesmaids wear; bridesmaids dresses; bridal 

garters; wedding dresses; clothing; party hats 
[clothing]; earbands; bottoms [clothing]; cuffs; slips 
[underclothing]; leather belts [clothing]; neckwear; belts 
[clothing]; neckties; footwear; headgear. 

  Klasse 35   Wholesale services in relation to clothing; retail 
services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; online retail store services 
relating to clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1350788 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708008 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.31, BX, 1347610 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARYLISE & REMBO FASHION GROUP NV, 
Diamantstraat 10/102, BE-2200 HERENTALS, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bridesmaids wear; bridesmaids dresses; bridal 

garters; wedding dresses; clothing; party hats 
[clothing]; earbands; bottoms [clothing]; cuffs; slips 
[underclothing]; leather belts [clothing]; neckwear; belts 
[clothing]; neckties; footwear; headgear. 

  Klasse 35   Wholesale services in relation to clothing; retail 
services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; online retail store services 
relating to clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350793 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708010 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.14, BX, 1342793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Purple, white, yellow and green. 

(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: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350794 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708011 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.09, DE, 30 2016 034 

751 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1, 
DE-34212 MELSUNGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; diagnostic, 

examination, and monitoring equipment; apparatus for 
monitoring propofol in exhaled air. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350959 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201708032 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized, substantially 

pentagonal shape with rounded corners, with a wedge-
shaped portion set off slightly to the upper left corner. 

(730) Innehaver: 
 Vanda Pharmaceuticals Inc., 2200 Pennsylvania Ave. 

NW, Suite 300E, US-DC20037 WASHINGTON, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances for use 
in the treatment of the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations and substances for use in the treatment of 
circadian rhythm diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations containing iloperidone; 
and pharmaceutical preparations containing 
tasimelteon. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351068 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708047 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

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

medicines for human purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351179 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708066 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.14, BX, 1342753 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Black, white and green. 

(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: 
 2017.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351182 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201708068 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Italfarmaco, S.A., C/ San Rafael, 3, Polígono Industrial 

de Alcobendas, ES-29108 ALCOBENDAS (MADRID), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products; except pharmaceutical 

products for skin or hair use; dietetic substances and 
foodstuffs for medical use; nutritional supplements for 
humans. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351327 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708089 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.14, DK,  VA 2016 

01798 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
KONGENS LYNGBY, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
fireproof paints; paint thinners; paint thickeners; paint 
primers; paint sealers; anticorrosive paints; waterproof 
paints; acrylic paints; decorating paints; floor paints; 
powder paint; varnish paints; lacquers; rubber paints; 
aluminium paints; enamel paints; paint coatings; anti-
fouling paints; paints for marine use; fillers in the nature 
of paint; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; paints with special effect; paints 
for treatment of boat and ship's masts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351338 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201708090 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd., 
Szépvölgyi út 41, 2/2, HU-1037 BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating, soundproofing and stopping materials; 

fabrics, felts, webs, plates, panels and sheets for use 
as insulation material; rubber or plastics for padding 
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and stuffing; mineral wool, glass wool, stone wool, rock 
wool, slag wool and fiber glass for thermal or acoustic 
insulation; glass fibers for insulation; slag wool, glass 
wool blankets and panels for insulation; wood fiber, 
plastic insulation materials, especially foamed plastic 
materials; insulation boards, made from polystyrene, 
especially made from extruded polystyrene; XPS 
(extruded polystyrene) material for packing and 
stuffing; XPS (extruded polystyrene) panels for 
insulation; plastic film, other than for packaging 
purposes; substances for insulating buildings against 
moisture; sealant compounds for joints; insulating 
paper, insulating tape and band, rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use 
in manufacture; packing materials, flexible pipes, 
sealing membranes and other barrier materials for air 
tightness and vapor barriers (membrane for moisture 
protection); vapor barriers; adhesives for sealing and/or 
attaching or linking membranes of air tightness and/or 
vapor barriers (for moisture protection) to installations 
and fixtures (carpentry, timber studs, tubes, chimney, 
parts used for ventilation, ducts) that allow for passing 
through; insulating adhesives, especially in the form of 
tapes to be used in combination with insulating 
material, like mineral wool and XPS (extruded 
polystyrene); adhesive tapes; insulating material for 
buildings and/or glass mineral wool for insulation 
purposes together with adhesive tapes and sealants for 
fastening the insulation material and/or mineral wool to 
the construction of a building, namely warm frame 
construction, cold frame construction, wall/floor junction 
timber floor, cavity batts, made of mineral fibers, 
pitched roof insulation, roof junctions for separating 
wall/attic space, roof junctions for separating wall/room 
in the roof. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), including panels and 
sheets of mineral fibers (especially fiber glass) for 
buildings; ducts for air conditioning, self-bearing duct 
designs made from mineral wool especially glass fiber 
panels used for HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning); mineral wool panels with woven or non-
woven facings or coverings; non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal, 
waterproof claddings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351416 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708099 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BITUM LTD, 4 Hayetzira St, P.O.B 10175, IL-HAYFA 
BAY, Israel 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Sealing materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351455 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708103 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.19, DK, VA 2016 

02242 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dansk Teknologisk Læringsdesign IVS, Gerthasminde 

9, DK-5000 ODENSE C, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Motors and engines (except for land vehicles); robots 
[machines]. 

  Klasse 16   Instructional and teaching material (except 
apparatus). 

  Klasse 28   Games and playthings; apparatus for games; board 
games, including electronic board games; electronic 
learning toys; toy robots. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; design and development of 
computer hardware and computer software; computer 
programming; rental of computer software; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; updating of computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

81 
 

(111) Int.reg.nr: 1351528 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708112 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.04, DE, 30 2016 013 

452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TUI Travel Amber E&W LLP, TUI Travel House, 

Crawley Business Quater, Fleming Way, GB-RH109QL 
CRAWLEY, WEST SUSSEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper; cardboard; transfers [decalcomanias]; stickers 

[stationery]; containers for stationery; beer mats; paper 
bags for packaging; plastic bags for packing; paper 
bags; pads of paper and writing paper; printed matter, 
in particular books, leaflets, brochures, newspapers, 
magazines [periodicals]; photographs; postcards; 
tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues; 
writing instruments, in particular pens, pencils; fountain 
pens; artists' materials; paintbrushes; office requisites, 
except furniture, in particular drawing pins; sealing 
stamps; inking pads; holders for notepads; instructional 
and teaching material (except apparatus); cardboard 
for packaging; paper for packaging; plastic materials for 
packaging; printers' type; paper flags and pennants 
made of paper; adhesives for stationery purposes; 
table mats of paper for glasses, mugs, cups, coffee and 
tea pots; document holders [stationery]. 

  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 sight 
seeing tours; sightseeing [tourism]; travel consultancy 
and escorting of travellers; rental, booking and 
providing of aircraft; rental, booking and providing of 
ships, in particular rowing and motor boats, sailing 
vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics, 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 

(GPS); traffic information. 
  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 

information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agencies; musical performances; circus 
performances; public entertainment; theatrical 
performances; arranging and conducting of concerts; 
ticket agency services [entertainment]; 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, other than 
publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication and publishing of printed 
matters in electronic form; 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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351558 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708121 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.13, DE, 

302016105405 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG, Heinrich-

Blickle-Strasse 1, DE-72348 ROSENFELD, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal casters with plastic or rubber rings, namely, 
swivel casters and/or rigid casters for movement of 
boxes, crates, food transportation equipment, 
laboratory and medical equipment, furniture, kitchen 
appliances, laundry transport equipment, material 
handling equipment, rescue equipment, rolling towers, 
scaffolding, sports equipment, stages, game tables, 
and transport equipment; furniture casters of metal with 
plastic or rubber rings. 

  Klasse 7   Wheels being parts of machines, in particular with 
plastic or rubber rings, and brackets for at least partial 
inclusion for such wheels. 

  Klasse 20   Non-metal furniture casters, in particular with plastic 
or rubber rings, and brackets for at least partial 
inclusion for such casters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351564 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708122 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark contains eight English letter 

BALABALA, it has no meaning. 
(730) Innehaver: 

 ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD, No. 1189 
Liuhongqiao Road, Xinqiao, Quhai District, CN-
WENZHOU, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather (imitation-); pelts; travelling sets [leatherware]; 

pocket wallets; valises; school satchels; fur; umbrellas; 
canes; saddlery. 

  Klasse 25   Children's clothing; clothing; bathing suits; waterproof 
clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs.

  Klasse 26   Lace trimmings; brooches [clothing accessories]; 
trimmings for clothing; hair ornaments; bags (zip 
fasteners for -); buttons; false hair; sewing boxes; 
artificial flowers; marking linen (numerals or letters for-).

  Klasse 35   Advertising; assistance (business management -); 
sales promotion [for others]; procurement services for 

others [purchasing goods and services for other 
businesses]; import-export agencies; management 
consultancy (personnel -); relocation services for 
businesses; computerized business record keeping 
services; accounting; rental of vending machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351606 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708125 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, US, 87394244 
(540) Gjengivelse av merket: 

CO2MMANDER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Frank L. Levy, 17111 Shelby Lane, US-FL33917 FT. 
MYERS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical instruments for use in medical grade carbon 

dioxide delivery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351608 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201708126 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lindab AB, SE-26982 BÅSTAD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Air diffusers; air-valves; air supply and extractor 
valves; parts, fittings and accessories for the foregoing 
goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351611 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708127 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.26, JP, 2016-103905 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, 
JP-471-8571 TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobile engines; driving motors for land vehicles; 

engine mounts for land vehicles; engines for land 
vehicles; gasoline engines for land vehicles; diesel 
engines for land vehicles; internal combustion engines 
for land vehicles; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; jet engines for land 
vehicles; turbines for land vehicles; axle bearings for 
land vehicles; axles for land vehicles; axle journals for 
land vehicles; cardan shafts for land vehicles; universal 
joints for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; transmissions for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; idling pulleys for land vehicles; 
belt pulleys for land vehicles; clutch mechanisms for 
land vehicles; hydraulic circuits for motor cars; 
gearboxes for land vehicles; torque converters for land 
vehicles; reversing gears for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; speed change gears for land 
vehicles; gearing for land vehicles; automobile chains; 
roller chains for land vehicles; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; shock 
absorbers for automobiles; shock absorbing springs for 
land vehicles; suspension shock absorbers for land 
vehicles; torsion bars for land vehicles; land vehicle 
suspension springs; brakes for land vehicles; brake 
cylinders for land vehicles; brake segments for land 
vehicles; brakes for motor cars; brake shoes for motor 
cars; brake segments for motor cars; brake linings for 
motor cars; brake discs for land vehicles; brake facings 
for land vehicles; brake systems for land vehicles; 
brake pads for land vehicles; boats and ships; 
structural parts for boats; structural parts for ships; 
aircraft; structural parts for aircraft; electrically powered 
motor vehicles; electric tricycles; buses; trucks; 
ambulances; racing cars; amphibious vehicles; 
snowmobiles; armored vehicles; fork lift trucks; 
camping cars; tractors; trailers; trolley buses; hearses; 
automobiles and structural parts therefor; structural 
parts for buses; structural parts for trucks; automobile 
bodies; automobile bonnets; automobile bumpers; 
automobile chassis; automobile dashboards; 
automobile doors; automobile door handles; automobile 
hoods; automobile horns; automobile seats; automobile 
seat covers; automobile sunroofs; automobile tires; 
automobile wheels; spokes for automobile wheels; 
inner tubes for automobile tires; automobile wheel rims; 
rearview mirrors for automobiles; automobile windows; 
automobile windscreens; automobile windshields; 
automobile convertible tops; safety belts for automobile 
seats; safety harnesses for automobile racing; safety 
harnesses for automobile seats; security harness for 
automobile seats; steering wheels for automobiles; 
steering wheel covers for automobiles; air bags [safety 
devices for automobiles]; safety belts for automobile 
seats; seat belt pre-tensioners for automobiles; brake 
pedals for land vehicles; direction signals for 

automobiles; leather upholstery for automobile seats; 
leather upholstery for automobiles, buses and trucks; 
cigar lighters for automobiles; automobile covers 
[shaped]; mudguards for automobiles; luggage carriers 
for automobiles; spare wheel holders for automobiles; 
automobile roof racks; headlight wipers; windscreen 
wipers; windscreen wiper blades; motor vehicle brake 
control systems for applying emergency braking at low 
vehicle speeds; electronic brake control apparatus for 
automobiles; two-wheeled motor vehicles; bicycles; 
structural parts for motorcycles; structural parts for 
bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351706 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708294 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.24, US, 87213833 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siteselect Medical Technologies, Inc., 1100 E. Jasmine 
Avenue, Suite 105, US-TX78501 MCALLEN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Biopsy instruments; medical instruments for use in 

performing biopsies. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351710 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708295 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.02, FR, 4334483 
(540) Gjengivelse av merket: 

Les Complices PUECH-HAUT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PUECH HAUT, Domaine de Puech Haut, Route de 
Teyran, FR-34160 SAINT-DREZERY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351717 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708296 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.19, FR, 4308542 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, 12, cours Sablon, FR-63000 CLERMONT-
FERRAND, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Glues for industrial purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351720 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708297 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.12, US, 

87201398#@#2016.10.12, 
US, 
87201401#@#2016.10.12, 
US, 87201404 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Evergate Stables LLC, 10230 NE Points Dr., Ste. 200, 
US-WA98033 KIRKLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Arranging and conducting of auction sales of horses. 
  Klasse 36   Equine appraisals; brokerage in the field of horses. 
  Klasse 41   Rental and leasing of horses, namely, rental and 

leasing of horses for training and recreational purposes 
and providing horseback riding facilities for training and 
recreational purposes; entertainment services, namely, 
horse showing in the nature of horse shows, and 
organizing and conducting horse events in the nature of 
social entertainment events, horse competitions, and 
horse races; animal training, namely, horse training; 
on-line journals, namely, blogs featuring horses, horse 
training, horse breeding and horse showing. 

  Klasse 43   Boarding for horses. 
  Klasse 44   Breeding and stud services for horses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351729 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708298 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.22, EM, 014950489 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOOR Partners B.V., Honderdland 70, NL-2676LS 
MAASDIJK, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Fresh tomatoes, tomatoes on the vine and fresh 

cherry tomatoes. 
  Klasse 35   Wholesaling and retailing, import and export of fresh 

tomatoes, tomatoes on the vine and fresh cherry 
tomatoes. 

  Klasse 44   Propagation, improvement, cultivation and selection of 
fresh tomatoes, tomatoes on the vine and fresh cherry 
tomatoes, cultivation assistance and consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351735 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201708299 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.03, US, 87191062 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E Main St # 136, US-
TN37862-3531 SEVIERVILLE, USA 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351737 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708300 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, US-
CA90232 CULVER CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Headphones; audio speakers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351746 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708301 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.19, EM, 015841455 
(540) Gjengivelse av merket: 

Gods of the Nile 
(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 multi-media 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 
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 circuit boards 
(electronic components) and combinations thereof, 
being assemblies and parts of apparatus, 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); 
games for amusement arcades (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; gaming machines, namely, 
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; all the aforesaid 
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: 
 2017.11.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351791 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708307 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, US, 87239392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osprey Packs, Inc., 115 W. Progress Circle, US-
CO81321 CORTEZ, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Backpacks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351799 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708308 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fashion Nova, Inc., 8401 Van Nuys Blvd. #23, US-
CA91402 PANORAMA CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Blouses; bodysuits; bottoms; dresses; hats; jackets; 

jeans; jump suits; leggings; pants; rompers; shirts; 
shorts; skirts; socks; sweaters; undergarments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351807 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201708309 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tennen LLC, 4702 East Indian School Road, US-
AZ85018 PHOENIX, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Incense burners. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351808 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201708310 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tennen LLC, 4702 East Indian School Road, US-
AZ85018 PHOENIX, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Incense. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351822 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708312 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.24, US, 87422201 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dyax Corp., 55 Network Drive, US-MA01803 
BURLINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hereditary angioedema. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351841 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201708313 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, FR, 4330634 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEAFOODIA, 8 boulevard Edouard Herriot, FR-13008 

MARSEILLE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Fish meal for medical, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary use; fish oil for medical, pharmaceutical, 
veterinary and sanitary use. 

  Klasse 29   Fish (not live); crustaceans (not live); canned fish; fish 
in brine; fish extracts; oils and fats for food; fish meal 
for human consumption; fish oil for human 
consumption; foods prepared from fish. 

  Klasse 31   Live fish; live crustaceans; live shellfish; live molluscs; 
live bait for fishing; fish meal for animal consumption; 
fish oil for animal consumption. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.11.20 - nr 47/17

87 
 

(111) Int.reg.nr: 1351876 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201708315 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 NEUCHÂTEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; smokers' 
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351878 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708316 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.22, DE, 30 2016 027 

292 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 cab Produkttechnik Gesellschaft für Computer- und 
Automations-Bausteine mbH & Co. KG, Wilhelm-
Schickard-Straße 14, DE-76131 KARLSRUHE, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Printing and dispensing machines, in particular 

machines for printing labels and labelling machines; 
electrical labelling apparatus; parts and components of 
all the aforesaid goods; accessories for the aforesaid 
goods, included in this class. 

  Klasse 9   Replication apparatus, in particular printers; data 
processing apparatus, equipment and accessories, in 
particular printers for computer; signal cables for IT, in 
particular cables for printers, printing and labelling 
machines, electrical labelling machines; replacement 

parts of the aforesaid goods; accessories of the 
aforesaid goods, included in this class; software for 
printing and dispensing machines, printers, electrical 
labelling apparatus. 

  Klasse 16   Office machines, in particular machines for printing 
labels for stationeries, office labelling machines; parts 
of the aforesaid goods; accessories of the aforesaid 
goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351928 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708319 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.10, US, 87405444 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TexBel Farms Investments, LLC, 515 Post Oak 
Boulevard, Suite 600, US-TX77027 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cut fruits; fruit purees. 
  Klasse 31   Fruit, fresh. 
  Klasse 32   Fruit juice; vegetable juice. 
  Klasse 44   Farming services in the field of fruits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351929 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708320 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.10, US, 87405470 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TexBel Farms Investments, LLC, 515 Post Oak 
Boulevard, Suite 600, US-TX77027 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cut fruits; fruit purees. 
  Klasse 31   Fruit, fresh. 
  Klasse 32   Fruit juice; vegetable juice. 
  Klasse 44   Farming services in the field of fruits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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(111) Int.reg.nr: 1351966 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708327 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.22, FR, 4301331 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS, 20, rue 
Diesel, FR-01630 SAINT-GENIS-POUILLY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Solution of amino acids intended to protect the kidney 

during therapeutic treatments by targeted internal 
radiotherapy of neuroendocrine tumors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352039 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708333 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.25, EM, 015968332 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 P-V Communication AB, Smyge Fyrväg 186, SE-23178 
SMYGEHAMN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Filters [photography]; photographic lenses; cameras 

[photography]; motion-activated cameras; digital 
cameras; multiple purpose cameras; memory cards for 
cameras; monitoring instruments; monitors [computer 
programs]; visual monitoring apparatus; electronic 
surveillance apparatus; monitoring apparatus, electric; 
monitoring control apparatus [electric]; video cameras 
adapted for monitoring purposes; computer operating 
system software; computer programs [downloadable 
software]; computer software for document 
management; monitoring units [electric]; network 
monitoring cameras for surveillance; film cameras; film 
lenses; film recording apparatus; downloadable movies.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352106 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201708341 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.01, AU, 1828860 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Funtastic Limited, Level 2, Tower 2 Chadstone Place, 
1341 Dandenong Road, AU-Vic3148 CHADSTONE, 
Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Toys; playthings; toy figures; electronic toys 

(playthings); electronic toy figures incorporating a 
talking mechanism. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352107 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708342 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nuheara IP Pty Ltd, GPO Box 1285, AU-Vic3001 
MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; audio equipment and instruments; 
headphones; earphones (other than hearing aids for 
the deaf); computer software; application software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352485 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708399 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark contains eight English letters 

"MONGDODO", it has no meaning. 
(730) Innehaver: 

 SEMIR GROUP CO., LTD., No. 1189 Liuhongqiao 
Road, Xinqiao, Ouhai District, CN-WENZHOU, 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather, unworked or semi-worked; valises; sling bags 

for carrying infants; backpacks; leather straps; school 
satchels; pocket wallets; umbrellas; canes; clothing for 
pet. 

  Klasse 25   Baby body suits; clothing; neckties; girdles; shoes; 
hats; hosiery; gloves [clothing]; caps (shower -); 
wedding dresses. 

  Klasse 35   Advertising; on-line advertising on a computer 
network; marketing research; business management 
and organization consultancy; providing assistance in 
the management of franchised businesses; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sales promotion [for 
others]; marketing management; computer databases 
(systemization of information into -); management 
consultancy (personnel -). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.11.20 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 294913 
(151) Reg.dato.: 2017.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.28 

(210) Søknadsnr.: 201714313 
(220) Inndato: 2017.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 A+G DESIGN AS, Korsvikhaven 5, 4638 

KRISTIANSAND S, 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.: 1349621 
(210) Søknadsnr.: 201707677 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.10.16 
(540) Gjengivelse av merket 

MAHRIKY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 5   Pharmaceutical and biological preparations. 

(730) Innehaver: 
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
Innsiger: 
Mary Kay Inc., P.O. Box 799045, US-TX75379-9045 
DALLAS, USA 
Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 
Innsigelse inndag: 
2017.11.08 

(111) Reg.nr.: 1342517 
(210) Søknadsnr.: 201705552 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.09.04 
(540) Gjengivelse av merket 

MARIKY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 
for medical use. 

(730) Innehaver: 
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
Innsiger: 
Mary Kay Inc., P.O. Box 799045, US-TX75379-9045 
DALLAS, USA 
Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 
Innsigelse inndag: 
2017.11.08 
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Avgjørelse fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201304797
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
30 Pizzaer. 

(731) Søker: 
Stabburet AS , Postboks 711, 1411, KOLBOTN, NO

(750) Fullmektig: 
Onsagers AS , Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO
Søknad inngitt: 
2013.04.18
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.05.05):
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.06.27
Klagenemndas avgjørelse av 2017.11.08:
1 Klagen tas til følge.  
2 Søknad nummer 201304797 registreres.
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Oppheving av varemerker 

Beslutningen om å gi internasjonal 
varemerkeregistrering nr. 1283037, ordmerket 
POLISPORT, virkning i Norge, er blitt opphevet iht 
varemerkeloven § 45. 

Beslutningen om å gi internasjonal 
varemerkeregistrering nr. 1284963, ordmerket 
CREOST, virkning i Norge, er blitt opphevet iht 
varemerkeloven § 45. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 

(111) Reg.nr.: 241149 
(151) Reg.dato.: 2007.10.01 
(180) Reg. utløper: 2027.10.01 
(210) Søknadsnr.: 200704210 
(220) Inndato: 2007.04.10 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(531) Fig. klass.: 260424 Firkanter med en mørk eller 
delvis mørk overflate med inskripsjon

(730) Innehaver: 
 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spekemat, 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. 

 
(450) Kunngj. reg. dato: 2007.10.08 

  

 

(111) Reg.nr.: 250235 
(151) Reg.dato.: 2009.03.13 
(180) Reg. utløper: 2019.03.13 
(210) Søknadsnr.: 200704211 
(220) Inndato: 2007.04.10 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(531) Fig. klass.: 260424 Firkanter med en mørk eller 
delvis mørk overflate med inskripsjon

(730) Innehaver: 
 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spekemat, kjøtt. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2009.03.23 
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(111) Reg.nr.: 250236 
(151) Reg.dato.: 2009.03.13 
(180) Reg. utløper: 2019.03.13 
(210) Søknadsnr.: 200704215 
(220) Inndato: 2007.04.10 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(531) Fig. klass.: 260424 Firkanter med en mørk eller 
delvis mørk overflate med inskripsjon

(730) Innehaver: 
 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spekemat, kjøtt. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2009.03.23 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 185973 
(151) Reg.dato.: 1997.10.23 
(151) Int. reg. dato: 1997.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2017.10.23 
(210) Søknadsnr: 19961651 
(220) Inndato: 1996.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 NBA Properties Inc, New York, NY, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Hele klassen 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186457 
(151) Reg.dato.: 1997.11.13 
(151) Int. reg. dato: 1997.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr: 19970644 
(220) Inndato: 1997.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 NBA Properties Inc, New York, NY, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær for sport og fritid, fottøy og hodeplagg. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186458 
(151) Reg.dato.: 1997.11.13 
(151) Int. reg. dato: 1997.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr: 19970645 
(220) Inndato: 1997.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 NBA Properties Inc, New York, NY, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær for sport og fritid, fottøy og hodeplagg. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188144 
(151) Reg.dato.: 1998.01.29 
(151) Int. reg. dato: 1998.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr: 19950768 
(220) Inndato: 1995.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 NBA Properties Inc, New York, NY, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Hele klassen 
  Klasse 25   Hele klassen 
  

 



begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2017.11.20 - nr 47/17

96 
 

(111) Reg.nr.: 259290 
(151) Reg.dato.: 2011.03.23 
(151) Int. reg. dato: 2011.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2020.10.15 
(210) Søknadsnr: 201010626 
(220) Inndato: 2010.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

HQ 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Headquarter AS, Vakåsveien 9A, 1395 HVALSTAD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 3   Hårpleiemidler; hårpleiemidler for frisører; 
barberingspreparater og -midler; kosmetiske produkter 
for hudpleie; eteriske oljer; parfymer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker; tidsskrifter; 
magasiner; bøker; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 21   Hårpleieredskaper; hårpleieredskaper for frisører; 
barberkoster; kosmetikkredskaper. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
  Klasse 26   Hårerstatningsprodukter; kunstige barter; kunstig 

skjegg; hårbøyler; hårbånd; hårfargingsluer; hårfletter; 
nåler for hårkrølling, papir/folie for hårkrølling og 
bleking; hårett; håråler; hårpynt; hårspenner. 

  Klasse 35   Formidler- og mellomleddstjenester for 
forretningsvirksomhet i forbindelse med frisørbransjen, 
så vel som engroshandel, detaljhandel, import og 
eksport av varene nevnt i klasse 3, 16, 21, 25, og 26; 
forhandler av innkjøpsavtaler; franchising, nemlig 
forretningskonsultasjoner og -rådgivning; 
salgsfremmende aktivitet og fremskaffe kommersiell 
know-how; annonse- og reklamevirksomhet; publisitets-
og salgsfremmende tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; opplæringsvirksomhet innen 
frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; utdannelses- 
og opplæringsvirksomhet innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; organisering og ledelse av 
konferanser og seminarer tilknyttet frisørfaget, hårpleie 
og skjønnhetspleie; underholdningsvirksomhet med 
tilknytning til frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radio- 
og fjernsynsunderholdning; organisering av 
konkurranser og kulturelle arrangement med tilknytning 
til frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
  Klasse 44   Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk 

behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294005 
(151) Reg.dato.: 2017.09.26 
(151) Int. reg. dato: 2017.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.09 
(210) Søknadsnr: 201701662 
(220) Inndato: 2017.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 World Triathlon Corporation, 2701 North Rocky Point 

Drive, Suite 1250, US-FL33607 TAMPA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Støvsugere, markedsført i forbindelse med 
konkurranser bestående av løping, sykling og 
svømming. 

  Klasse 9   Briller, nemlig solbriller, briller og oftalmiske 
innfatninger og etuier dertil; tilbehør til briller, nemlig 
kjeder, snører og flettede snører markedsført i 
forbindelse med konkurranser som inneholder 
svømming, sykling og løping; sykkelhjelmer; 
sportsbriller; tilbehør til personlige elektroniske enheter, 
nemlig reservekabler, batteriladere, etuier, deksler, 
stropper, armbånd og vristbånd, beskyttelsesdeksler til 
skjermer, trådløse høyttalere, øretelefoner og 
hodetelefoner; badevekter; innspilte DVD-er; 
sportskameraer, alle markedsført i forbindelse med 
konkurranser bestående av løping, sykling og 
svømming. 

  Klasse 18   Kofferter, sportsbager, handlevesker, skipssekker, 
budvesker, ryggsekker, rumpetasker, portemonéer, 
lommebøker, ryggsekker, feltflasker i form av 
ryggsekker, sykkelvesker, og paraplyer, alle 
markedsført i forbindelse med konkurranser bestående 
av løping, sykling og svømming. 

  Klasse 25   Klær for menn, kvinner og ungdommer, nemlig 
skjorter, bukser, shorts, t-skjorter, hatter, caps, 
badetøy, sykkelbukser, jakker, hettegensere, yttertøy, 
sokker, hansker, fottøy, pannebånd, svettearmbånd, 
hansker og våtdrakter markedsført for konkurranser 
bestående av løping, svømming og sykling. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 181028 
(151) Reg.Dato.: 1997.04.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285392 
(151) Reg.Dato.: 2016.01.14 
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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.: 201605068 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605068 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605089 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605089 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605091 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605091 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201609421 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201609421 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
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(210) Søknadsnr.: 201615527 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615527 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615528 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615528 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(730) Søker: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201712852 
(730) Søker: 
 HALITE AS, v/Martin Sættenes, Vennelyveien 15, 1390 

VOLLEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201714222 
(730) Søker: 
 Signaturhytten AS, Vassbotnen 1, 4313 SANDNES, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101105 
(210) Søknadsnr.: 19763398 
(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 105060 
(210) Søknadsnr.: 19780958 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium SA, Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107901 
(210) Søknadsnr.: 19782331 
(730) Innehaver: 
 Warner Music Sweden AB, Rehnsgatan 20, SE-11357 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112480 
(210) Søknadsnr.: 19812237 
(730) Innehaver: 
 Sunny Hose Co., Ltd., 1-3 Dai Li Street, Tai Po Industrial 

Estate, HK-TAI PO, NEW TERRITORIES, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 116022 
(210) Søknadsnr.: 19822456 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
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(111) Reg.nr.: 122218 
(210) Søknadsnr.: 19844067 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium S.A., Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 130297 
(210) Søknadsnr.: 19860889 
(730) Innehaver: 
 Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody Road, US-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131503 
(210) Søknadsnr.: 19863818 
(730) Innehaver: 
 Jobman Workwear AB, Box 2044, SE-19402 UPPLANDS 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131517 
(210) Søknadsnr.: 19840283 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 13-1,1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, JP-103-8272 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131771 
(210) Søknadsnr.: 19843986 
(730) Innehaver: 
 Sekisui Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand Junction 

Road, AU-SA5094 GEPPS CROSS, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132811 
(210) Søknadsnr.: 19790831 
(730) Innehaver: 
 McDonald's International Property Company Ltd, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 133205 
(210) Søknadsnr.: 19870483 
(730) Innehaver: 
 McDonald's International Property Company Ltd, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136505 
(210) Søknadsnr.: 19872398 
(730) Innehaver: 
 Texet AB, Box 5004, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139256 
(210) Søknadsnr.: 19884710 
(730) Innehaver: 
 Texet AB, Box 5004, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141121 
(210) Søknadsnr.: 19883487 
(730) Innehaver: 
 Craft of Scandinavia AB, Box 1774, SE-50117 BORÅS, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147642 
(210) Søknadsnr.: 19901992 
(730) Innehaver: 
 Stepan Specialty Products LLC, 100 West Hunter 

Avenue, US-NJ07607 MAYWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 154074 
(210) Søknadsnr.: 19912578 
(730) Innehaver: 
 Textilgrossisten Hefa AB, Ucklumsvägen 4, SE-44491 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
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(111) Reg.nr.: 163461 
(210) Søknadsnr.: 19931853 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 165933 
(210) Søknadsnr.: 19935867 
(730) Innehaver: 
 Silvan A/S, Daugbjergvej 15, DK-8000 ÅRHUS C, 

Danmark 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 173114 
(210) Søknadsnr.: 19944221 
(730) Innehaver: 
 Crane Merchandising Systems, Inc, Dixi-Narco 

Bouevard,, US-SC 29853 WILLISTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 175754 
(210) Søknadsnr.: 19945903 
(730) Innehaver: 
 Seger Europe AB, Jordgubbsvägen 24, Röshult, SE-

52361 GÄLLSTAD, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179856 
(210) Søknadsnr.: 19955271 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181054 
(210) Søknadsnr.: 19962274 
(730) Innehaver: 
 Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody Road, US-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181663 
(210) Søknadsnr.: 19961534 
(730) Innehaver: 
 Varco I/P, Inc., 7909 Parkwood Circle Drive, US-TX77036 

HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181868 
(210) Søknadsnr.: 19961965 
(730) Innehaver: 
 Bjørn Ketil Myrset, Britvegen 4, 6410 MOLDE, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182302 
(210) Søknadsnr.: 19962732 
(730) Innehaver: 
 Turi Widerøe, Jacob Aalls gate 1 B, 0368 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186391 
(210) Søknadsnr.: 19966204 
(730) Innehaver: 
 Sagaform AB, Trandaredsgatan 200, SE-50752 BORÅS, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187736 
(210) Søknadsnr.: 19972937 
(730) Innehaver: 
 Varco I/P, Inc., 7909 Parkwood Circle Drive, US-TX77036 

HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187855 
(210) Søknadsnr.: 19964747 
(730) Innehaver: 
 Lensen Toppoint BV, Postbus 2, NL-7690AA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
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(111) Reg.nr.: 190298 
(210) Søknadsnr.: 19971390 
(730) Innehaver: 
 Warner Music Sweden AB, Rehnsgatan 20, SE-11357 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190315 
(210) Søknadsnr.: 19973652 
(730) Innehaver: 
 Agfa NV, Septestraat 27, BE-2460 MORTSEL, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193023 
(210) Søknadsnr.: 19978315 
(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193278 
(210) Søknadsnr.: 19971281 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194179 
(210) Søknadsnr.: 199806862 
(730) Innehaver: 
 McDonald's International Property Company Ltd, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195090 
(210) Søknadsnr.: 19973344 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 199171 
(210) Søknadsnr.: 199902300 
(730) Innehaver: 
 Kurarey America, Inc., 2625 Bay Area Boulevard, Suite 

600, US-TX77058 HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209933 
(210) Søknadsnr.: 200013948 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 211664 
(210) Søknadsnr.: 200104715 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218511 
(210) Søknadsnr.: 200207031 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218563 
(210) Søknadsnr.: 200208772 
(730) Innehaver: 
 Kemetyl Norge Industri AS, Rosenholmveien 25, 1414 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219600 
(210) Søknadsnr.: 200207030 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 226441 
(210) Søknadsnr.: 200302379 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226766 
(210) Søknadsnr.: 200403673 
(730) Innehaver: 
 Weir Group IP LImited, 1 West Regnet Street, GB-

G21RW GLASGOW, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227699 
(210) Søknadsnr.: 200014364 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230855 
(210) Søknadsnr.: 200503726 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230866 
(210) Søknadsnr.: 200207008 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231446 
(210) Søknadsnr.: 200402148 
(730) Innehaver: 
 Texet AB, Box 5004, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237776 
(210) Søknadsnr.: 200605957 
(730) Innehaver: 
 Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody Road, US-

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240958 
(210) Søknadsnr.: 200608944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240959 
(210) Søknadsnr.: 200608947 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242984 
(210) Søknadsnr.: 200710931 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243021 
(210) Søknadsnr.: 200710944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243031 
(210) Søknadsnr.: 200709621 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 243986 
(210) Søknadsnr.: 200703047 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 13-1,1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, JP-103-8272 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243987 
(210) Søknadsnr.: 200703048 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 13-1,1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, JP-103-8272 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243988 
(210) Søknadsnr.: 200703049 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 13-1,1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, JP-103-8272 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244397 
(210) Søknadsnr.: 200704326 
(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244398 
(210) Søknadsnr.: 200704327 
(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244530 
(210) Søknadsnr.: 200715685 
(730) Innehaver: 
 ATI Properties LLC, 1600 North East Old Salem Road, 

US-OR97321-0580 ALBANY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244726 
(210) Søknadsnr.: 200716258 
(730) Innehaver: 
 Moohsen Sharif, Heisshageveien 32, 2015 LEIRSUND, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245433 
(210) Søknadsnr.: 200801255 
(730) Innehaver: 
 PLUSSREISER AS, Vastrandvegen 1, 6011 ÅLESUND, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246102 
(210) Søknadsnr.: 200713795 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246444 
(210) Søknadsnr.: 200804640 
(730) Innehaver: 
 Interfil AS, Industriveien 80, 2690 SKJÅK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246577 
(210) Søknadsnr.: 200804033 
(730) Innehaver: 
 McDonald's International Property Company Ltd, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246987 
(210) Søknadsnr.: 200804995 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 246988 
(210) Søknadsnr.: 200805142 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248418 
(210) Søknadsnr.: 200810702 
(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250901 
(210) Søknadsnr.: 200901523 
(730) Innehaver: 
 Basilea Pharmaceutica International Ltd., 

Grenzacherstrasse 487, CH-4058 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252776 
(210) Søknadsnr.: 200904972 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254190 
(210) Søknadsnr.: 200909985 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261305 
(210) Søknadsnr.: 201103178 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268563 
(210) Søknadsnr.: 201209504 
(730) Innehaver: 
 New Wave Norway AS, Bjørnstadmyra 4, 1712 GRÅLUM, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268997 
(210) Søknadsnr.: 201205278 
(730) Innehaver: 
 Texet AB, Box 5004, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269076 
(210) Søknadsnr.: 201210237 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269719 
(210) Søknadsnr.: 201212896 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270218 
(210) Søknadsnr.: 201212812 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270219 
(210) Søknadsnr.: 201212821 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 270222 
(210) Søknadsnr.: 201212830 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272334 
(210) Søknadsnr.: 201306838 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273566 
(210) Søknadsnr.: 201311433 
(730) Innehaver: 
 Dahetra A/S, Niels Bohrsvej 21, DK-8660 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274076 
(210) Søknadsnr.: 201310405 
(730) Innehaver: 
 Orrefors Kosta Boda AB, Stora vägen 96, SE-36052 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275613 
(210) Søknadsnr.: 201314639 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275728 
(210) Søknadsnr.: 201310660 
(730) Innehaver: 
 Carlos Enrique Amortegui Delgado, Linneaveien 3 C, 

1450 NESODDTANGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275972 
(210) Søknadsnr.: 201401467 
(730) Innehaver: 
 Halling Frakt AS, Kuluvegen 1, 3570 ÅL, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276730 
(210) Søknadsnr.: 201401186 
(730) Innehaver: 
 Texet AB, Box 5004, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277777 
(210) Søknadsnr.: 201406866 
(730) Innehaver: 
 SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277778 
(210) Søknadsnr.: 201406868 
(730) Innehaver: 
 SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281806 
(210) Søknadsnr.: 201502328 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281807 
(210) Søknadsnr.: 201502329 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 287885 
(210) Søknadsnr.: 201604820 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287887 
(210) Søknadsnr.: 201604821 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288240 
(210) Søknadsnr.: 201605092 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288241 
(210) Søknadsnr.: 201604822 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288242 
(210) Søknadsnr.: 201605090 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289663 
(210) Søknadsnr.: 201609962 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290621 
(210) Søknadsnr.: 201512551 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291329 
(210) Søknadsnr.: 201606986 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293858 
(210) Søknadsnr.: 201710815 
(730) Innehaver: 
 Aera Payment & Identification AS, Karenslyst Allé 2, 0278 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294298 
(210) Søknadsnr.: 201705767 
(730) Innehaver: 
 Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294570 
(210) Søknadsnr.: 201203869 
(730) Innehaver: 
 FRICO AS, Døvikveien 9, 3176 UNDRUMSDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 51115 
(210) Søknadsnr.: 63435 
(730) Innehaver: 
 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France, 27-29 rue de 

Provence, FR-75009 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
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(111) Reg.nr.: 58782 
(210) Søknadsnr.: 70949 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium SA, Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 85386 
(210) Søknadsnr.: 109352 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium SA, Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 87102 
(210) Søknadsnr.: 111742 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium SA, Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 98328 
(210) Søknadsnr.: 121363 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium S.A., Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201615752 
(730) Søker: 
 NORSK TIPPING AS, Postboks 4414, 2325 HAMAR, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma AS, Postboks 394 Sentrum, 5805 

BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615753 
(730) Søker: 
 NORSK TIPPING AS, Postboks 4414, 2325 HAMAR, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma AS, Postboks 394 Sentrum, 5805 

BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201713578 
(730) Søker: 
 NORTHERN LIGHTING AS, Bygdøy allé 68, 0265 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 122218 
(210) Søknadsnr.: 19844067 
(730) Innehaver: 
 Allnex Belgium S.A., Anderlechtstraat 33, BE-1620 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 125427 
(210) Søknadsnr.: 19843296 
(730) Innehaver: 
 Next Retail LTD, GB-LEICESTER, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131182 
(210) Søknadsnr.: 19863355 
(730) Innehaver: 
 Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 VIBY J, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131206 
(210) Søknadsnr.: 19871470 
(730) Innehaver: 
 Orlane SA, F- 75008 Paris, FR-, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131771 
(210) Søknadsnr.: 19843986 
(730) Innehaver: 
 Sekisui Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand Junction 

Road, AU-SA5094 GEPPS CROSS, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187418 
(210) Søknadsnr.: 19970181 
(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187427 
(210) Søknadsnr.: 19970488 
(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187667 
(210) Søknadsnr.: 19971063 
(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193278 
(210) Søknadsnr.: 19971281 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 195090 
(210) Søknadsnr.: 19973344 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 211664 
(210) Søknadsnr.: 200104715 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213954 
(210) Søknadsnr.: 200012629 
(730) Innehaver: 
 Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 218511 
(210) Søknadsnr.: 200207031 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 219600 
(210) Søknadsnr.: 200207030 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226441 
(210) Søknadsnr.: 200302379 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226766 
(210) Søknadsnr.: 200403673 
(730) Innehaver: 
 Weir Group IP LImited, 1 West Regnet Street, GB-

G21RW GLASGOW, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 227699 
(210) Søknadsnr.: 200014364 
(730) Innehaver: 
 N3ZONES GROUP AS, Fjordveien 1, 1363 HØVIK, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230855 
(210) Søknadsnr.: 200503726 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230866 
(210) Søknadsnr.: 200207008 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240958 
(210) Søknadsnr.: 200608944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240959 
(210) Søknadsnr.: 200608947 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242984 
(210) Søknadsnr.: 200710931 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243021 
(210) Søknadsnr.: 200710944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
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(111) Reg.nr.: 243031 
(210) Søknadsnr.: 200709621 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244726 
(210) Søknadsnr.: 200716258 
(730) Innehaver: 
 Moohsen Sharif, Heisshageveien 32, 2015 LEIRSUND, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246987 
(210) Søknadsnr.: 200804995 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246988 
(210) Søknadsnr.: 200805142 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254190 
(210) Søknadsnr.: 200909985 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261305 
(210) Søknadsnr.: 201103178 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269719 
(210) Søknadsnr.: 201212896 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270218 
(210) Søknadsnr.: 201212812 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270219 
(210) Søknadsnr.: 201212821 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270222 
(210) Søknadsnr.: 201212830 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271545 
(210) Søknadsnr.: 201212127 
(730) Innehaver: 
 Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275781 
(210) Søknadsnr.: 201314080 
(730) Innehaver: 
 FELL GROUP AS, Nedre Storgate 46, 3015 DRAMMEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277777 
(210) Søknadsnr.: 201406866 
(730) Innehaver: 
 SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277778 
(210) Søknadsnr.: 201406868 
(730) Innehaver: 
 SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.08 
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(111) Reg.nr.: 279009 
(210) Søknadsnr.: 201410468 
(730) Innehaver: 
 Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279010 
(210) Søknadsnr.: 201410469 
(730) Innehaver: 
 Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281532 
(210) Søknadsnr.: 201501522 
(730) Innehaver: 
 FELL GROUP AS, Nedre Storgate 46, 3015 DRAMMEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281806 
(210) Søknadsnr.: 201502328 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281807 
(210) Søknadsnr.: 201502329 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283689 
(210) Søknadsnr.: 201507511 
(730) Innehaver: 
 SVELLET AS, Geologsvingen 13, 0380 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287085 
(210) Søknadsnr.: 201600798 
(730) Innehaver: 
 FELL GROUP AS, Nedre Storgate 46, 3015 DRAMMEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287096 
(210) Søknadsnr.: 201600799 
(730) Innehaver: 
 FELL GROUP AS, Nedre Storgate 46, 3015 DRAMMEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294111 
(210) Søknadsnr.: 201703622 
(730) Innehaver: 
 SVELLET AS, Geologsvingen 13, 0380 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.03 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100178 2028.02.16 
  

 
130504 2027.11.05 
  

 
130509 2027.11.05 
  

 
130526 2027.11.05 
  

 
130564 2027.11.05 
  

 
130592 2027.11.12 
  

 
130619 2027.11.12 
  

 
130810 2027.11.26 
  

 
131092 2027.12.17 
  

 
131274 2028.01.07 
  

 
131526 2028.02.04 
  

 
131644 2028.02.11 
  

 
131708 2028.02.18 
  

 
131763 2028.02.25 
  

 
132026 2028.04.21 
  

 
132180 2028.05.11 
  

 
132804 2028.07.21 
  

 
15399 2027.12.12 
  

 
176222 2026.08.15 
  

 
181868 2027.05.09 
  

 
182349 2027.05.29 
  

 
183898 2027.07.31 
  

 
183977 2027.07.31 
  

 
186087 2027.10.30 
  

 
186152 2027.10.30 

186167 2027.10.30 
  

 
186195 2027.10.30 
  

 
186201 2027.10.30 
  

 
186250 2027.11.06 
  

 
186281 2027.11.06 
  

 
186307 2027.11.13 
  

 
186314 2027.11.13 
  

 
186316 2027.11.13 
  

 
186355 2027.11.13 
  

 
186374 2027.11.13 
  

 
186377 2027.11.13 
  

 
186481 2027.11.13 
  

 
186526 2027.11.13 
  

 
186534 2027.11.13 
  

 
186535 2027.11.13 
  

 
186539 2027.11.13 
  

 
186585 2027.11.20 
  

 
186668 2027.11.20 
  

 
186676 2027.11.20 
  

 
186786 2027.11.27 
  

 
186800 2027.11.27 
  

 
186810 2027.11.27 
  

 
186811 2027.11.27 
  

 
186904 2027.12.04 
  

 
186931 2027.12.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

186932 2027.12.04 
  

 
186933 2027.12.04 
  

 
187009 2027.12.04 
  

 
187054 2027.12.04 
  

 
187195 2027.12.11 
  

 
187221 2027.12.11 
  

 
187329 2027.12.11 
  

 
187330 2027.12.11 
  

 
187400 2027.12.18 
  

 
187417 2027.12.18 
  

 
187466 2027.12.18 
  

 
187738 2027.12.23 
  

 
187808 2027.12.23 
  

 
187809 2027.12.23 
  

 
187932 2028.01.08 
  

 
187975 2028.01.15 
  

 
188048 2028.01.15 
  

 
188066 2028.01.22 
  

 
188072 2028.01.22 
  

 
188079 2028.01.22 
  

 
188103 2028.01.22 
  

 
188178 2028.01.29 
  

 
188197 2028.01.29 
  

 
188203 2028.01.29 
  

 
188232 2028.01.29 
  

 
188471 2028.02.19 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

188551 2028.02.26 
  

 
188785 2028.03.12 
  

 
188900 2028.03.19 
  

 
188901 2028.03.19 
  

 
188902 2028.03.19 
  

 
188950 2028.03.19 
  

 
188994 2028.03.19 
  

 
189232 2028.04.02 
  

 
190454 2028.05.27 
  

 
190470 2028.05.28 
  

 
190473 2028.05.28 
  

 
190727 2028.06.11 
  

 
191023 2028.06.25 
  

 
193659 2028.10.22 
  

 
194056 2028.11.06 
  

 
239090 2027.05.08 
  

 
239567 2027.06.06 
  

 
239882 2027.06.27 
  

 
240347 2027.08.15 
  

 
240348 2027.08.15 
  

 
241697 2027.10.26 
  

 
241725 2027.10.29 
  

 
241730 2027.10.29 
  

 
241767 2027.10.29 
  

 
241769 2027.10.30 
  

 
241770 2027.10.30 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

241771 2027.10.30 
  

 
241797 2027.10.30 
  

 
241819 2027.10.31 
  

 
241820 2027.10.31 
  

 
241826 2027.10.31 
  

 
241833 2027.10.31 
  

 
241900 2027.11.02 
  

 
241901 2027.11.02 
  

 
241905 2027.11.02 
  

 
241907 2027.11.02 
  

 
241934 2027.11.05 
  

 
241953 2027.11.05 
  

 
241961 2027.11.05 
  

 
242042 2027.11.07 
  

 
242051 2027.11.07 
  

 
242055 2027.11.07 
  

 
242074 2027.11.07 
  

 
242077 2027.11.07 
  

 
242091 2027.11.08 
  

 
242092 2027.11.08 
  

 
242097 2027.11.08 
  

 
242103 2027.11.08 
  

 
242131 2027.11.09 
  

 
242149 2027.11.10 
  

 
242194 2027.11.12 
  

 
242280 2027.11.14 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

242306 2027.11.15 
  

 
242350 2027.11.15 
  

 
242413 2027.11.16 
  

 
242444 2027.11.19 
  

 
242519 2027.11.20 
  

 
242524 2027.11.20 
  

 
242528 2027.11.20 
  

 
242548 2027.11.21 
  

 
242597 2027.11.22 
  

 
242651 2027.11.23 
  

 
242653 2027.11.23 
  

 
242654 2027.11.23 
  

 
242768 2027.11.28 
  

 
242801 2027.11.29 
  

 
242857 2027.12.03 
  

 
242954 2027.12.05 
  

 
242967 2027.12.05 
  

 
243019 2027.12.10 
  

 
243167 2027.12.14 
  

 
243169 2027.12.14 
  

 
243300 2027.12.20 
  

 
243337 2028.01.02 
  

 
243446 2028.01.08 
  

 
243662 2028.01.16 
  

 
243663 2028.01.16 
  

 
243707 2028.01.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

243743 2028.01.21 
  

 
243863 2028.01.25 
  

 
243887 2028.01.28 
  

 
243891 2028.01.28 
  

 
243918 2028.01.29 
  

 
243941 2028.01.29 
  

 
243958 2028.01.30 
  

 
243991 2028.01.31 
  

 
244063 2028.02.04 
  

 
244113 2028.02.06 
  

 
244198 2028.02.11 
  

 
244497 2028.02.22 
  

 
244506 2028.02.22 
  

 
244577 2028.02.28 
  

 
244704 2028.03.05 
  

 
244711 2028.03.06 
  

 
244882 2028.03.14 
  

 
244942 2028.03.25 
  

 
245068 2028.03.28 
  

 
245411 2028.04.16 
  

 
245412 2028.04.16 
  

 
245477 2028.04.18 
  

 
245679 2028.04.30 
  

 
245864 2028.05.14 
  

 
245907 2028.05.15 
  

 
245961 2028.05.20 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

245983 2028.05.21 
  

 
246396 2028.06.13 
  

 
246680 2028.07.01 
  

 
248405 2028.10.29 
  

 
26148 2028.03.10 
  

 
279197 2027.12.18 
  

 
36058 2027.11.18 
  

 
36240 2027.11.04 
  

 
37171 2028.04.08 
  

 
38199 2028.03.03 
  

 
50050 2027.05.03 
  

 
51140 2027.11.20 
  

 
520290 2028.04.18 
  

 
52299 2027.12.24 
  

 
53993 2028.03.03 
  

 
72697 2027.09.21 
  

 
72698 2027.09.21 
  

 
72885 2027.11.02 
  

 
72998 2027.11.23 
  

 
73018 2027.11.23 
  

 
73823 2028.02.27 
  

 
74477 2028.05.24 
  

 
99763 2027.11.03 
  

 
99764 2027.11.03 
  

 
99770 2027.11.03 
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          fornyede internasjonale registreringer 

Fornyede internasjonale registreringer 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

0204254 2027.10.21 

0204255 2027.10.21 

0517579 2027.10.09 

0679365 2027.08.05 

0681793 2027.10.20 

0681868 2027.10.23 

0682228 2027.10.01 

0682277 2027.10.23 

0682901 2027.10.24 

0682917 2027.10.21 

0682999 2027.10.21 

0683097 2027.10.15 

0683257 2027.10.22 

0683271 2027.10.22 

0683657 2027.10.22 

0683794 2027.10.24 

0683810 2027.10.24 

0683829 2027.10.23 

0687895 2027.10.20 

0688661 2027.09.22 

0937268 2027.08.31 

0938732 2027.08.28 

0939459 2027.08.27 

0940965 2027.09.14 

0940976 2027.08.01 

0941508 2027.09.25 

0941684 2027.10.12 

0941931 2027.10.23 

0942140 2027.10.15 

0942194 2027.10.23 

0942433 2027.09.27 

0942434 2027.09.27 

0942500 2027.10.11 

0942511 2027.08.20 

0942515 2027.10.23 

0942654 2027.10.22 

0942783 2027.10.22 

0942784 2027.10.22 

0942787 2027.10.09 

0942867 2027.10.23 

0942893 2027.10.11 

0942945 2027.10.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

0943022 2027.10.15 

0943240 2027.10.22 

0943490 2027.10.25 

0943502 2027.10.22 

0943583 2027.10.08 

0943695 2027.10.25 

0943696 2027.10.25 

0943792 2027.10.05 

0944055 2027.10.24 

0944056 2027.10.24 

0944235 2027.10.23 

0944245 2027.10.23 

0944263 2027.10.25 

0944264 2027.10.25 

0944272 2027.10.25 

0944303 2027.10.23 

0944319 2027.10.26 

0944325 2027.10.22 

0944359 2027.10.23 

0944615 2027.10.22 

0944619 2027.10.24 

0944623 2027.10.24 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

0944633 2027.10.23 

0944712 2027.10.23 

0944867 2027.10.23 

0944878 2027.10.23 

0945006 2027.10.24 

0945177 2027.10.25 

0945178 2027.10.25 

0945180 2027.10.25 

0945193 2027.10.26 

0945297 2027.10.26 

0945685 2027.10.25 

0945686 2027.10.25 

0945992 2027.10.26 

0946354 2027.10.25 

0946474 2027.10.24 

0946611 2027.10.25 

0946941 2027.10.16 

0947669 2027.10.26 

0947697 2027.10.22 

0947824 2027.10.22 

0948124 2027.10.08 

0948219 2027.10.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

0948581 2027.10.24 

0948662 2027.10.25 

0948663 2027.10.25 

0948720 2027.10.25 

0948755 2027.05.30 

0948807 2027.10.26 

0949248 2027.10.24 

0949332 2027.10.25 

0949333 2027.10.25 

0949589 2027.10.24 

0950034 2027.10.23 

0950265 2027.10.22 

0950323 2027.10.25 

0950681 2027.10.22 

0950871 2027.09.18 

0950979 2027.10.24 

0951090 2027.10.22 

0952405 2027.10.10 

0952551 2027.10.26 

0952715 2027.10.11 

0952861 2027.10.24 

0952862 2027.10.24 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

0953958 2027.10.01 

0955200 2027.10.23 

0956073 2027.09.18 

0958018 2027.10.22 

0958080 2027.10.22 

0958108 2027.10.23 

0958329 2027.10.24 

0958557 2027.10.22 

0958559 2027.10.22 

0959231 2027.10.10 

0959242 2027.10.22 

0960529 2027.10.17 

0963014 2027.10.23 

0964827 2027.10.25 

0968240 2027.10.18 

0971242 2027.10.22 

0971584 2027.10.20 

0972757 2027.10.22 

0974318 2027.10.22 

0974323 2027.10.22 
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Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter. 

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot at merkene skal få beskyttelse i Norge. 
Se Pariskonvensjonen art 6 ter nr. 4.

Innehaver: Cuba 

Patentstyrets saksnummer: 2017/1875 

6ter Number: CU10 
6ter Category: Official sign / Hallmark 
Publication Date: 2017.09.29 
Goods: Cigarettes and cut tobacco 

Innehaver: Revisjonsretten 

Patentstyrets saksnummer: 2017/1876 

6ter Number: QO1850 
6ter Category: Emblem 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

6ter Number: QO1851 
6ter Category: Emblem 
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Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
 
6ter Number: QO1852 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
 
6ter Number: QO1853 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
 
6ter Number: QO1854 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 
 
6ter Number: QO1855 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 
6ter Number: QO1856 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
 
6ter Number: QO1857 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 
 
6ter Number: QO1858 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
 
6ter Number: QO1859 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
 
6ter Number: QO1860 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
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Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 
 
 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
 
6ter Number: QO1861 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 
 
6ter Number: QO1862 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
 
6ter Number: QO1863 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
 
6ter Number: QO1864 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 
 
6ter Number: QO1865 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 
 
6ter Number: QO1866 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 
 
6ter Number: QO1867 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 
 
6ter Number: QO1868 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPESE REKENKAMER 
 
6ter Number: QO1869 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 
 
6ter Number: QO1870 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
 
6ter Number: QO1871 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 
 
6ter Number: QO1872 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
 
6ter Number: QO1873 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
 
6ter Number: QO1874 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 
 
6ter Number: QO1875 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

ECA 
 
6ter Number: QO1876 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 
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Innehaver: Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk 
 
Patentstyrets saksnummer: 2017/1877 
 

 
 
6ter Number: QO1817 
6ter Category: Emblem 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Eврoпeйски центьр зa мониторинг на наркотиците и нaркомaниите 
 
6ter Number: QO1818 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 
 
6ter Number: QO1819 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 
 
6ter Number: QO1820 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
 
6ter Number: QO1821 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Eυρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
 
6ter Number: QO1822 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
 
6ter Number: QO1823 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 
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Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
 
6ter Number: QO1824 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus 
 
6ter Number: QO1825 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
 
6ter Number: QO1826 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
 
6ter Number: QO1827 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama 
 
6ter Number: QO1828 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 
 
6ter Number: QO1829 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
 
6ter Number: QO1830 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 
 
6ter Number: QO1831 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 
 

 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs 
 
6ter Number: QO1832 
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6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Ċentru Ewropew ta'Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Droga 
 
6ter Number: QO1833 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
 
6ter Number: QO1834 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
 
6ter Number: QO1835 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
 
6ter Number: QO1836 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 

 

 
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie 
 
6ter Number: QO1837 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť 
 
6ter Number: QO1838 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 
 
6ter Number: QO1839 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
 
6ter Number: QO1840 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 
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Eврoпeйский центр мониторингa наркотиков и нaркозaвиϲимоϲти 
 
6ter Number: QO1841 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 
 
6ter Number: QO1842 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
EMCDDA 
 
6ter Number: QO1843 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
EBDD 
 
6ter Number: QO1844 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
EWDD 
 
6ter Number: QO1845 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
OEDT 
 
6ter Number: QO1846 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
EONN 
 
6ter Number: QO1847 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
ECNN 
 
6ter Number: QO1848 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

 

 
Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk 
 
6ter Number: QO1849 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
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Address: European Commission Office CDMA 4/106, Brussels, 1049, Belgium 

Innehaver: Sveits 

Patentstyrets saksnummer: 2017/1878 

6ter Number: CH61 
6ter Category: Armorial bearings 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 

6ter Number: CH62 
6ter Category: Armorial bearings 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 

6ter Number: CH63 
6ter Category: Armorial bearings 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 
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6ter Number: CH64 
6ter Category: Armorial bearings 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 

 
 

 
 
6ter Number: CH65 
6ter Category: Armorial bearings 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 

 
 

 
 
6ter Number: CH66 
6ter Category: Flag 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 

 
 

 
 
6ter Number: CH67 
6ter Category: Flag 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Stauffacherstrasse 65/59g, Berne, Switzerland 
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Innehaver: United Nations University 
 
Patentstyrets saksnummer: 2017/1879 
 

United Nations University 
 
6ter Number: QO1814 
6ter Category: Name 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: 5-53-70 Jingumae Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

 

 
UNU 
 
6ter Number: QO1815 
6ter Category: Abbreviation 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: 5-53-70 Jingumae Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

 

 
 

 
 
6ter Number: QO1816 
6ter Category: Emblem 
Publication Date: 2017.09.29 
Address: 5-53-70 Jingumae Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 45/17 ble registrering nr. 
294691 kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 
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