
  . 

 

 
 
 
nr 49/17 - 2017.12.04 NO årgang 107 ISSN 1503-4925

 
 
 
 
 

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
 Sandakerveien 64 

POSTADRESSE 
 Postboks 8160 Dep. 
 0033 Oslo 

E-POST  
 post@patentstyret.no 

TELEFON 
 +47 22 38 73 00 
  8.00-15.45 



innholdsfortegnelse og inid-koder 2017.12.04 - 49/17

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 
Internasjonale varemerkeregistreringer ............................................................................................................ 54 
Ansvarsmerker .................................................................................................................................................. 111 
Innsigelser .......................................................................................................................................................... 112 
Avgjørelser etter innsigelser ............................................................................................................................ 113 
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................. 115 
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................................... 116 
Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 126 
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ................................................................. 134 
Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving ..................................................................................... 136 
Fornyelser .......................................................................................................................................................... 137 
Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 139 
Merkeordningen beskyttede betegnelser ....................................................................................................... 142 
 
 
 

 

INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 295116 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709063 
(220) Inndato: 2017.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GUAVANO EMILY SARA BACKSTRØM, Nordahl 

Bruns gate 22C, 0165 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  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 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295117 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709064 
(220) Inndato: 2017.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 321 TEAM HARMONY, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 

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

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

dataprogramvare; brannslukningsapparater.  
  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; 

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

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

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295118 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2016.12.05, EM, 016137085 
(210) Søknadsnr.: 201707496 
(220) Inndato: 2017.06.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Witron Logistik + Informatik GmbH, Neustädter Strasse 
21, DE-92711 PARKSTEIN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software og styringssystemer for installasjoner og 
systemer for distribusjon, kommisjonering, lagring og 
produksjon av varer. 

  Klasse 37   Driftsstøtte og vedlikehold av installasjoner for 
distribusjon, kommisjonering, lagring og produksjon av 
varer. 

  Klasse 42   Planlegging og utvikling av installasjoner og systemer 
for distribusjon, kommisjonering, lagring og produksjon 
av varer; utvikling og implementering av software og 
styringssystemer for slike installasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295119 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709069 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ECOTONE AS, Postboks 1255 Sluppen, 7462 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Vitenskapelige, fotografiske, og optiske apparater og 

instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll, 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 regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295120 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201708706 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kid Interiør AS, Postboks 505, 3412 LIERSTRANDA, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Belysning, herunder til barn. 
  Klasse 20   Møbler, puter, pyntegjenstander og dekor, herunder til 

barn. 
  Klasse 24   Sengetøy, puter og putetrekk, pledd, tepper, 

håndklær, gardiner og andre tekstilvarer, herunder til 
barn. 

  Klasse 27   Gulvtepper, herunder til barn. 
  Klasse 28   Leker og kosedyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295121 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709452 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Forskerfabrikken AS, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Netthandel med faktabøker, forsker- og 

eksperimentutstyr og andre naturvitenskapelige artikler.
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, herunder etterutdanning; 

databasert opplæring, e-læring; tilveiebringelse og 
utførelse av opplæringskurs og utdanningskurs; 
opplæringsvirksomhet, herunder forskerkurs for barn; 
utvikling av mentale evner; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295122 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709122 
(220) Inndato: 2017.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US-

MI48265-3000 DETROIT, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar mobil og webbasert applikasjon for 

reservasjon av kjøretøyer gjennom en delingsstjeneste 
for motorkjøretøyer. 

  Klasse 39   Delingstjenester for motorkjøretøyer, nemlig 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av motorkjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295123 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201708630 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

Snap-to-Seismic 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Roxar Software Solutions AS, Gamle Forusvei 17, 
4033 STAVANGER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogramvare for tolking av 
seismiske data; dataprogramvare for integrering av 
statiske og dynamiske domener for visualisering og 
modellering av geologi, og for kvantifisering og 
håndtering av usikkerheter; dataprogramvare for tolking 
av seismiske data ved beregning og visualisering av 
strukturelle modeller under tolkning; dataprogramvare 
for overføring av seismiske data til geologiske modeller.

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og 
utvikling relatert til; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av dataprogramvare; 
geologtjenester; geofysiske tjenester; ingeniørtjenester; 
tjenester relatert til tolkning av seismiske data og 
utvikling av 3D geologiske modeller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295124 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201708672 
(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: 
 Per Gunnar Aas, Glanutveien 5, 3173 VEAR, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; Bistand for 

ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved 
forretningsledelse; Etterforskning for forretninger; 
Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger 
og sluttføring av kommersielle transaksjoner for 
tredjepart; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Kommersielle formidlingstjenester; 
Konsulentbistand i forretningssaker; Rådgivning 
vedrørende forretningsorganisasjon og forretningsdrift; 
Konsultasjoner i personalspørsmål; Markedsstudier; 
Økonomiske beregninger; Prokura [handel på andres 
vegne]; Rådgivning for forretningsledelse; 
Rasjonaliseringsekspertise; Utsetting av tjenester 

[forretningsassistanse]. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner; Byggeledelse; 

Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; 
Konsulentbistand ved byggingstjenester; 
Reparasjonsinformasjon; Riving av bygninger; 
Skipsbygging; Undervannsbygging; 
Undervannsreparasjon. 

  Klasse 42   Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
Konsulentbistand ved oljeleting; Kontroll av 
oljebrønner; Kvalitetskontroll; Oljeleting; Plantegning i 
forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; 
Tegning [industridesign]; Teknisk forskning; Forskning, 
inspeksjon og produktutvikling innen fiskeri. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295125 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709083 
(220) Inndato: 2017.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHINE ON BILPLEIE STEINAR ANDRE OLSEN, 

Aunsvingen 9, 7039 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Beskyttelsesbelegg for chassiser på kjøretøyer; 

Beskyttelsesmidler for metaller; Bindemidler for maling; 
Emalje for malinger; Fargeoppløsninger; Fargestoffer; 
Kitt [naturlig harpiks]; Lakk; Oljer mot rust; Pigmenter; 
Rustbeskyttelsesmidler; Tykningsmidler for fargestoffer.

  Klasse 3   Fjerningsmidler for ferniss; Flekkfjerningsmidler; 
Glansmidler for vask; Kjemiske midler for oppfriskning 
av farger til husholdningsbruk; Lakkfjernere; 
Lakkfjerningsmidler; Metallkarbid [slipemidler]; 
Pimpstein; Poleringsmidler; Poleringspapir; 
Poleringsstein; Poleringsvoks; Pussekluter for glass; 
Pusselerret; Pussemidler; Pussesteiner; 
Rengjøringsmidler; Rengjøringsoljer; 
Rustfjerningsmidler; Sandpapir; Såper; Såper for 
oppfriskning eller forsterkning av farger; Servietter 
impregnert med kosmetisk lotion; Sitronoljeessenser; 
Sjampo; Skuremidler; Slemmet kritt; Slipelerret; 
Slipemidler; Slipepapir; Slipepreparater; Soda for 
bleking; Sodalut [vaskemiddel]; Terpentin 
[fettfjerningsmiddel]; Terpentinolje [fettfjerningsmidler]; 
Tørr-rens preparater; Trippelstein for polering; Trykkluft 
på boks; Voks for vaskeri. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg poleringsmidler og -
utstyr, utstyr for rengjøring og vedlikehold av bil, 
herunder microfiberkluter, sandpapir, pusseklosser, 
støvsugere og poleringsmaskiner, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295126 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709005 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TVERAAEN ENGROS, Festningsåsen 53, 1860 

TRØGSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bag, veske, skikortholder. 
  Klasse 25   Skidress, skijakke, skibukse, lue, skjerf, skikortholder, 

votter, genser, bukser, jakker, belter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295127 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709453 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Forskerfabrikken AS, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Netthandel med faktabøker, forsker- og 

eksperimentutstyr og andre naturvitenskapelige artikler.
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, herunder etterutdanning; 

databasert opplæring, e-læring; tilveiebringelse og 
utførelse av opplæringskurs og utdanningskurs; 
opplæringsvirksomhet, herunder forskerkurs for barn; 
utvikling av mentale evner; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295128 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201708284 
(220) Inndato: 2017.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer; ingen av de forannevnte 
varer inneholder eller er relatert til kiwi som frukt, en 
plante eller en fugl. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, samt ferdigretter og andre 
bearbeidede produkter av forannevnte varer; ingen av 
de forannevnte varer inneholder eller er relatert til kiwi 
som frukt, en plante eller en fugl. 

  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; ingen av de forannevnte varer inneholder 
eller er relatert til kiwi som frukt, en plante eller en fugl.

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 
korn (ikke opptatt i andre klasser); levende dyr; 
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske 
kjøkkenurter; ingen av de forannevnte varer inneholder 
eller er relatert til kiwi som frukt, en plante eller en fugl.

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; 
smoothies; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; ingen av de forannevnte varer inneholder eller 
er relatert til kiwi som frukt, en plante eller en fugl. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; PR-
virksomhet; salgsfremmende tjenester; salgskampanjer 
i butikk eller i andre utsalgssteder og gjennom 
elektroniske medier; organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; markedsstudier og 
undersøkelser; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver; rådgivning 
om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse 
og om forretningsprofilering; rådgivning om og 
formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; 
ledelse av handelsvirksomhet, import, eksport og salg 
av dagligvarer; detaljhandel med husholdningsartikler, 
dagligvarer, spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, med kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte 
frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, 
melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, med 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, med mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, 
med honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, 
eddik, sauser, krydderier, is, med jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende 
dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
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malt, og med friske kjøkkenurter; detaljhandel med 
ferdiglagede måltider, matvarer, drikkevarer, kaffe, 
bakervarer, batterier, CD-er og DVD-er, telefoner, 
telefonkort, tidsskrifter og magasiner, bøker, suvenirer, 
blomster, hygieniske produkter, reisebilletter, 
konsertbilletter, spill, spillkort, tipping, nytelses- og 
næringsmidler; ingen av de forannevnte tjenester er 
relatert til kiwi som frukt, en plante eller en fugl.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser (i tilfelle hjemlevering av varer 
med biler merket KIWI). 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, inkludert fritidsaktiviteter; 
kostholdsopplæring og -rådgivning; organisering av 
konkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295129 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709090 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOR HOJEM AS, Waldemar Thranes gate 64C, 0173 
OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 9   Dataprogrammer; dataprogramvare for 
databehandling; applikasjoner, nedlastbare; 
datamatrise.  

  Klasse 35   Salg og markedsføring av tjenester knyttet til 
eiendoms- og boligforvaltning; salg og markedsføring 
av websider og applikasjoner som kan brukes av 
sameier og borettslag. 

  Klasse 36   Eiendoms- og boligforvaltning; 
eiendomsforvaltningstjenester for sameier og 
borettslag; rådgivning i forbindelse med drift av 
borettslag og sameier.  

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer; Skriving av 
dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse 
av nettsider på internett; opprettelse av webportal for 
sameier og borettslag; opprettelse og design av 
nettsider for andre; utvikling av applikasjoner for 
forvaltning, analyse og styring av borettslag og 
sameier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295130 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709095 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORTH BEVERAGE AS, c/o Ellen Nygård Nilsen, 
Stavkirkevegen 6, 5231 PARADIS, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

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

  Klasse 32   Mineralvann; kullsyreholdigvann og andre ikke-
alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295131 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.10, SE, 1704857 
(210) Søknadsnr.: 201709379 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ströprodukter i Norr AB, Tegnäset 24, SE-92295 
GRANÖ, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Vesker; sportsbagger; ryggsekker. 
  Klasse 25   Fritidsklær; fottøy til fritidsbruk. 
  Klasse 28   Sportsartikler og sportsutstyr; ski; overtrekk til ski. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295132 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201705715 
(220) Inndato: 2017.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

LERAS Low Energy 
Recirculation Aquaculture 

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

 Richard Rognsøy, Birnugøta 1, FO-100 TORSHAVN, 
Færøyene 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og installasjoner for bløtgjøring av vann; 

Apparater og maskiner for vannrensing; 
Avsaltningsinstallasjoner for sjøvann; Filtre [deler av 
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installasjoner i hus eller industrien]; Filtreringsapparater 
for vann; Filtreringsapparater for akvarier; Installasjoner 
for oppvarming av vann; Installasjoner for rensing av 
kloakkvann; Ioniseringsapparater for behandling av luft 
eller vann; Luftrenseapparater og -maskiner; 
Regulerings- og sikkerhetsanordninger for 
vannapparater; Reguleringsanordninger for vann- eller 
gassapparater og for vann- eller gassledninger; 
Reguleringsventiler for nivået i beholdere [reservoar]; 
Sanitære apparater, innretninger og installasjoner; 
Vannhydranter; Vanninntaksapparater; 
Vannrensingsinstallasjoner; Vannrørsinstallasjoner; 
Vannspyleapparater; Vannsterilisatorer; 
Varmtvannsbeholdere; Varmtvannsberedere 
[apparater]; Væskekjølere [installasjoner]; 
Ventilasjonsapparater [klimatisering]. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg vannrenseapparater og 
maskinutstyr og maskindeler for fiskeoppdrettsanlegg 
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 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle 
rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295133 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201704411 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON DASH 
(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; strekkodelesere; strek-kodeskannere; 
håndholdte skannere; stativer, etuier og deksler for 
bærbare og håndholdte elektroniske innretninger; 
beskyttelsesdeksler/-etuier for bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger; 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; elektroniske publikasjoner, 
inkludert nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av bøker, magasiner og tidsskrifter innenfor området 
skjønnlitteratur, faglitteratur og fjernsynsunderholdning; 
lydbøker innenfor områder for skjønnlitteratur, 
faglitteratur og fjernsynsunderholdning; film- og tv-
programmer opptatt/innspilt på disker, plater, bånd og i 
elektronisk form; apparater for elektronisk distribusjon, 
elektroniske apparater til bruk ved frembringelse av tv-
programmer; bærbare elektroniske enheter som kan 
brukes til å motta, overføre og lese tekst, bilder og lyd 
gjennom trådløs Internett-tilgang; lydbøker; 
elektroniske bøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, 
MP4-filer, MP4-opptak, digitale lydfiler, digitale 
multimediefiler og podcaster med musikk og lydbøker; 
elektroniske publikasjoner med bilder, fotografier, 
magasiner, aviser, ukeblader, nyhetsbrev og tidsskrifter 
som alle angår fjernsynsunderholdning; videokameraer; 
DVD-spillere; DVD-opptakere; fjernkontroller for DVD-
opptakere og -spillere; fjernkontroller for 
videoplateopptakere og -spillere; fjernkontroller for 
opptaksinnretninger; digitale lydavspillere; 
lydopptakere; digitale videospillere; bærbare 
anordninger for opptak, overføring og reproduksjon av 
musikk; bærbare anordninger for opptak, overføring og 
reproduksjon av video; andre anordninger for opptak, 
overføring og reproduksjon av video; monitorer for 
apparater og instrumenter; fjernsyns- og 
radiosignalsendere og mottakere; spillkontrollere; 
kinematografiske maskiner og apparater; TV-dekodere; 
fjernsynsmottakere og -sendere; elektroniske 
kontrollere; elektroniske kontrollere for å gi sensorisk 
tilbakemelding, nemlig lyder og vibrasjoner som er 
sansbare for brukeren; bevegelsessensitive interaktive 
fjernkontrollenhenter til videospill; interaktive 
fjernkontrollenheter til videospill; 
sperrefunksjonsprogramvare; hodetelefoner og 
øretelefoner; fjernkontroller for bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger og datamaskiner; 
programvare for bruk i forbindelse med elektroniske 
publikasjoner i form av fjernsynsunderholdning; 
programvareverktøy i form av 
fjernsynsunderholdningsundersøkelsesveiledning; 
software til data- og elektronisk publisering; 
nedlastbare lydfrembringelser, visuelle frembringelser 
og audiovisuelle frembringelser med bøker, magasiner, 
aviser, ukeblader, nyhetsbrev, veiledninger, quizer, 
tester, tidsskrifter, manualer og fjernsynsunderholdning 
innen en rekke emner; deler og tilbehør til alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og promoteringstjenester; 
annonsering og markedsføringstjenester, nemlig å 
fremme varer og tjenester for andre; elektronisk 
database og filbehandling; tilveiebringe indekser av 
informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig 
på globale datanettverk og andre elektroniske og 
kommunikasjonsnettverk for andre; administrasjon og 
utføring av leveringstjenester; fremme varer og 
tjenester til andre ved å tilveiebringe, søke, surfe og 
hente informasjon, nettsteder og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre; 
levere kunde-produktinformasjonen for det formål å 
velge forbruksvarer for å møte forbrukerens 
spesifikasjoner; Online forhandlertjenester innen 
dagligvarer, fersk og tilberedt mat, apotekvarer og 
generelle handelsvarer; sporing av salg og 
lagerbeholdning; administrere formidling av ordre og 
leveranser; analyse og rapportering av data knyttet til 
e-handel. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig elektronisk sending av streamede og 
nedlastbare lyd- og videofiler via datamaskin og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online 
elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger 
mellom datamaskinbrukere innenfor området 
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forbrukerproduktinformasjon; tjenester for kringkasting 
på Internett; levering av meldinger ved elektronisk 
sending; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk sending av streamede og nedlastbare lyd- 
og videofiler og multimedieinnholdsfiler via datamaskin 
og andre kommunikasjonsnettverk; lydkringkasting av 
talte ord, musikk, konserter og radioprogrammer; 
trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester; tekst- og 
numeriske digitale trådløse meldingstjenester; 
kommunikasjon via trådløse elektronisk boklesere; 
tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv database for 
sending av meldinger mellom datamaskinbrukere og 
abonnenter vedrørende musikk, bøker, filmer, 
spillefilmer, fjernsynsprogrammer, spill, leker, 
sportsartikler, elektronikk, multimediepresentasjoner, 
videoer og DVD-er, og andre husholdnings- og 
forbrukervarer, produktomtaler og kjøpsinformasjon på 
Internett; elektronisk sending av informasjon og data; 
lydkringkasting og sending av digitale utdannings- og 
underholdningsmedier; kommunikasjonstjenester for å 
sende, bufre, få tilgang til, motta, laste ned, streame, 
kringkaste, dele, vise, formatere, avspeile og overføre 
tekst, bilder, lyd, video og data via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, og Internett; tilveiebringelse 
av et Internett-forum, online-chatterom og online-
fellesskap for sending av meldinger mellom 
datamaskinbrukere; tilveiebringelse av tilgang til online-
kataloger, databaser, webområder og blogger om 
aktuelle hendelser og online-referansemateriale; 
tilveiebringelse av tilgang til hjelpeinnretninger eller 
elektroniske innretninger i form av å tilveiebringe 
telekommunikasjonstilkoblingstjenester for overføring 
av bilder, meldinger, lyd-, visuelt, audiovisuelt og 
multimediearbeid mellom e-lesere, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, bærbare elektroniske innretninger, 
bærbare digitale innretninger, nettbrett eller 
datamaskiner; streaming av lyd-, visuelt og audiovisuelt 
materiale via Internett eller annen datamaskin eller 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online-
chatterom, Internett-forumer og online-fellesskap for 
sending av fotoer, videoer, tekst, data, bilder og annet 
elektronisk arbeid; sending av podcaster; sending av 
webcaster; tilveiebringelse av et online-nettverk for å 
gjøre det mulig for brukere å dele innhold, tekst, visuelt 
arbeid, lydarbeid, audiovisuelt arbeid, litterært arbeid, 
data, filer, dokumenter og elektronisk arbeid; 
tilveiebringelse av online-nettverkstjenester som gjør 
det mulig for brukere å dele innhold, fotoer, videoer, 
tekst, data, bilder og annet elektronisk arbeid; 
tilveiebringelse av et webområde som gir 
datamaskinbrukere mulighet til å sende, bufre, motta, 
laste ned, streame, kringkaste, vise, formatere overføre 
og dele innhold, tekst, visuelt arbeid, lydarbeid, 
audiovisuelt arbeid, litterært arbeid, data, filer, 
dokumenter og elektronisk arbeid; tilveiebringelse av 
online-portaler for underholdning innen filmer, TV, 
audiovisuelle arbeider, musikk, lydarbeider, bøker, 
teater, litterære verk, sportsarrangementer, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, 
kunst, dans, musikaler, utstillinger, sportsundervisning, 
klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle 
arbeider, spill, spilling, festivaler, museer, parker, 
kulturarrangementer, konserter, publisering, animasjon, 
aktuelle begivenheter, motevisninger, og 
multimediepresentasjoner; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online elektroniske oppslagstavler for overføring av 
meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende 
underholdning; tilveiebringelse av interaktive chatterom 
for sending av meldinger mellom datamaskinbrukere og 
abonnenter vedrørende en lang rekke emner, 
elektronisk overføring av underholdningsomtaler og -
informasjon gjennom datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av elektronisk 
bloggkommunikasjon; tilveiebringelse av online 
chatterom og elektroniske oppslagstavler, 
tilveiebringelse av online-forum for kommunikasjon 
innen elektroniske spill; tilveiebringelse av 

bestillingsprogramsending av dataspill; tilby brukere 
telekommunikasjonstilgangstid til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk med midler for å identifisere, 
lokalisere, gruppere, distribuere og administrere data 
og koblinger til tredjeparts datamaskinservere, 
datamaskinprosessorer og datamaskinbrukere, 
pressebyråer; tilveiebringelse av kataloger for 
telefonnumre, forretningsadresser, elektronisk post-
adresser, nettverkshjemmesideadresser, adresser og 
telefonnumre til personer, steder, og organisasjoner; 
tilveiebringelse av en online interaktiv elektronisk 
oppslagstavle innen tegneseriepublisering, 
underholdning og underholdningsbransjen, 
informasjonstilgang, og ekstern dataadministrasjon for 
trådløs levering av innhold til håndholdte datamaskiner, 
laptoper og mobile elektroniske innretninger; 
tilveiebringelse av informasjons-, konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til det forannevnte. 

  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 ovennevnte 
tjenester også tilveiebrakt online fra en database, 
Internett eller via 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 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 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 og 
andre audiovisuelle arbeider; tilveiebringelse av 
databaser med generelle nyheter og informasjon 
vedrørende spillefilmer, dokumentarer, filmer, TV-
programmer, grafikk og multimedia-presentasjoner, 
videoer og DVD-er og andre audiovisuelle arbeider; 
utleietjenester, nemlig utleie av kinofilmer, 
dokumentarfilmer, spillefilmer, filmer, lydopptak, 
videospill, multimedia-presentasjoner, elektroniske 
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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 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 
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 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 og 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; 
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 ved 
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 
informasjon om underholdning, filmer og TV-
programmer via sosiale nettverk; 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 arbeidsflyt, publisering og administrering av produkt-
og tjenestetilbud, sporing av salg og lagerbeholdning, 
kategorisering av varer, varehandel og presentasjon av 
produkter og tjenestetilbud, analysering og rapportering 
av data knyttet til håndtering av salg av varer og 
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tjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for håndtering av e-
handel; sporing av salg og lagerbeholdning, 
analysering og rapportering av data knyttet til 
gjennomføring av e-handel; tilveiebringe online 
nettverkstjenester som setter brukere i stand til å dele 
innhold, tekst og andre data; Tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av 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; Tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av 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; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvareapplikasjon (app) 
for talegjenkjenning og tale til tekst konvertering; 
Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvareapplikasjon (app) som brukes til å 
behandle talekommandoer, og til å lage talebeskjed/-
svar til telekommandoer; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av 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 datanettverk, for å 
administrere datamaskinapplikasjoner, konstruere en 
Internett-plattform for elektronisk handel, utvikle, 
administrere og overvåke online-forum for diskusjon, 
opprette elektronisk lagrede websider for online-
tjenester og Internett; datalagring; utarbeidelse og 
vedlikehold av webområder for tredjeparter; håndtering 
av webområder for andre; utleie av webservere; 
webområdevedlikehold, opprettings- og 
driftingstjenester; applikasjonstjenestetilbyder, nemlig 
tilveiebringelse, drifting, håndtering, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner, programvare, 
webområder og databaser innen e-handel, online-
betalinger, ordrekø, webområdedesign, datalagring, 
skalering av delt databehandlingskapasitet, 
meldingstjenester og kalkulering av webområderanking 
basert på brukertrafikk; dataprogrammering, 
konsulenttjenester vedrørende 
multimedieapplikasjonshåndtering, presentasjon og 
kontroll; datamaskinprogrammering, maskinvare, 
programvare og datamaskinsystemutvikling, 
spesifikasjon og utvelgelse og elektronisk 
kommunikasjon; redigering, oppdatering, vedlikehold 
og støttetjenester for maskinvare, programvare og 
datamaskinsystemer; datamaskintjenester vedrørende 
multimedieapplikasjonshåndtering, presentasjon og 
kontroll, forskning, databasehåndtering, 
fasilitetshåndtering og outsourcing; 
datamaskintjenester, nemlig drifting av et datastyrt 
online-søk og bestillingstjeneste med engros- og 
detaljdistribusjon av musikk, bøker, filmer, spillefilmer, 
fjernsynsprogrammer, spill, leker, sportsartikler, 
elektronikk, multimediepresentasjoner, videoer og 
DVD-er, og andre husholdnings- og forbrukervarer, 
drifting av en online-tjeneste for å analysere personlige 
preferanser og generere anbefalinger; 
datamaskintjenester, nemlig drifting av en online-
database med et bredt spekter av informasjon av 
generell interesse via Internett; datamaskintjenester, 
nemlig tilveiebringelse av søkemotorer for å oppnå 
informasjon av generell interesse; drifting av en 
interaktiv database for sending av meldinger mellom 

datamaskinbrukere og abonnenter vedrørende musikk, 
bøker, filmer, spillefilmer, fjernsynsprogrammer, spill, 
leker, sportsartikler, elektronikk, 
multimediepresentasjoner, videoer og DVD-er, og 
andre husholdnings- og forbrukervarer, produktomtaler 
og kjøpsinformasjon på Internett; tilveiebringe online 
ikke-nedlastbar Internett-leserprogramvare; 
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; maskinvare- og 
programvarekonsultasjon og -utvikling for mobil 
datamaskin og mobilkommunikasjonsinnretning, mobil 
datamaskin- og mobil 
kommunikasjonsinnretningsprogramvareutvikling for 
andre; drifting av 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 driftingstjenester 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, Internett- og 
passordsikkerhet og forhindring av datamaskin-, 
Internett- og passordrisikoer; tilveiebringe informasjon 
innen astronomi, vær, miljøet, interiørdesign, teknologi, 
datamaskiner, programvare, datamaskinperiferiutstyr, 
datamaskinvare, geologi, ingeniørvirksomhet, 
arkitektur, medisinsk forskning, og produktforskning og 
testing via Internett eller andre datamaskin- eller 
kommunikasjonsnettverk, dataprogramvareinstallasjon 
og –vedlikehold; tilveiebringe et webområde med 
teknisk informasjon vedrørende dataprogramvare og –
maskinvare; rådgivningstjenester for datamaskinvare, -
programvare, -applikasjoner og nettverk; 
datamaskinkonsultasjon; dataprogrammering; 
dokumentdataoverføring fra ett datamaskinformat til et 
annet; drifting 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; 
Drifting, skalering og vedlikehold av online-databaser 
for andre; nettskytjenester med programvare for bruk i 
databasehåndtering; nettskydrifting av elektroniske 
databaser; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med 
programvare for bruk i databasehåndtering; plattform 
som en tjeneste (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for bruk i 
databasehåndtering; programvare som en tjeneste 
(SAAS)-tjenester med programvare for bruk i 
databasehåndtering; datamaskintjenester, nemlig 
tilveiebringelse av databaseservere med variabel 
kapasitet til andre; tilveiebringe et webområde med 
ikke-nedlastbar programvare for databasehåndtering; 
Datamaskintjenester, nemlig ekstern drifting av 
operativsystemer og datamaskinapplikasjoner; 
tilveiebringelse av driftede operativsystemer og 
datamaskinapplikasjoner via Internett; utleie av 
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behandlings- og datalagringsfasiliteter med variabel 
kapasitet; tilveiebringelse, utvikling og design av 
programvare, ikke-nedlastbar, tilgjengelig over et 
globalt datamaskinnettverk, for å håndtere 
datamaskinapplikasjoner; konstruere en Internett-
plattform for elektronisk handel; utvikle, håndtere og 
overvåke online-forum for diskusjon; opprette 
elektronisk lagrede websider for online-tjenester og 
Internett; drifting av et webområde som gir brukerne 
mulighet til å gjennomgå ulikt utskrifts-, foto-, 
grafikkbilde-, og lyd- og videoinnhold og benytte en 
egendefinert mal til å tilveiebringe inndata, liker, 
misliker, redigeringer, endringer, modifikasjoner, 
meninger, forslag, og kommentarer og delta i sosiale 
nettverk, forretningsnettverk og fellesskapsnettverk; 
datamaskintjenester, nemlig opprettelse av et online-
fellesskap for registrerte brukere for å delta i 
diskusjoner, få tilbakemeldinger fra likesinnede, danne 
virtuelle fellesskap, og delta i sosiale nettverk alt 
innenfor underholdning og underholdningsbransjen; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare og applikasjoner for tilgang til streaming 
av lyd- og videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler; design og utvikling av 
dataspillprogramvare; video- og dataspilldesign og 
utviklingstjenester; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbare programvareutviklingsverktøy 
for design og utvikling av elektroniske spill; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
og applikasjoner for tilgang til streaming av lyd- og 
videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler, tjenester for utvikling av videospill; 
tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking av problemer 
med dataspillprogramvare; applikasjonstjenestetilbyder 
(ASP) med programvare for bruk i forbindelse med 
visuelle bilder, nemlig programvare for digital 
animasjon og spesialeffekter i bilder, videospill og 
spillefilmer; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API)-
programvare inkludert slik programvare for streaming, 
lagring og deling av videospill, innhold, data og 
informasjon; tilveiebringe ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner; tilveiebringe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar nettskyprogramvare for bruk i 
elektronisk lagring av data; dataprogramvareutvikling 
innen mobile applikasjoner; 
applikasjonstjenestetilbyder, nemlig drifting, håndtering, 
utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, 
og webområder, innen personlig produktivitet, trådløs 
kommunikasjon, mobil; tilveiebringelse av tekniske 
støttetjenester vedrørende bruken av 
kommunikasjonsutstyr; produksjon av video- og 
dataspillprogramvare; tilveiebringelse av informasjons-, 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende det 
ovennevnte. 
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(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; strekkodelesere; strek-kodeskannere; 
håndholdte skannere; stativer, etuier og deksler for 
bærbare og håndholdte elektroniske innretninger; 
beskyttelsesdeksler/-etuier for bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger; 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; elektroniske publikasjoner, 
inkludert nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av bøker, magasiner og tidsskrifter innenfor området 
skjønnlitteratur, faglitteratur og fjernsynsunderholdning; 
lydbøker innenfor områder for skjønnlitteratur, 
faglitteratur og fjernsynsunderholdning; film- og tv-
programmer opptatt/innspilt på disker, plater, bånd og i 
elektronisk form; apparater for elektronisk distribusjon, 
elektroniske apparater til bruk ved frembringelse av tv-
programmer; bærbare elektroniske enheter som kan 
brukes til å motta, overføre og lese tekst, bilder og lyd 
gjennom trådløs Internett-tilgang; lydbøker; 
elektroniske bøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, 
MP4-filer, MP4-opptak, digitale lydfiler, digitale 
multimediefiler og podcaster med musikk og lydbøker; 
elektroniske publikasjoner med bilder, fotografier, 
magasiner, aviser, ukeblader, nyhetsbrev og tidsskrifter 
som alle angår fjernsynsunderholdning; videokameraer; 
DVD-spillere; DVD-opptakere; fjernkontroller for DVD-
opptakere og -spillere; fjernkontroller for 
videoplateopptakere og -spillere; fjernkontroller for 
opptaksinnretninger; digitale lydavspillere; 
lydopptakere; digitale videospillere; bærbare 
anordninger for opptak, overføring og reproduksjon av 
musikk; bærbare anordninger for opptak, overføring og 
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reproduksjon av video; andre anordninger for opptak, 
overføring og reproduksjon av video; monitorer for 
apparater og instrumenter; fjernsyns- og 
radiosignalsendere og mottakere; spillkontrollere; 
kinematografiske maskiner og apparater; TV-dekodere; 
fjernsynsmottakere og -sendere; elektroniske 
kontrollere; elektroniske kontrollere for å gi sensorisk 
tilbakemelding, nemlig lyder og vibrasjoner som er 
sansbare for brukeren; bevegelsessensitive interaktive 
fjernkontrollenhenter til videospill; interaktive 
fjernkontrollenheter til videospill; 
sperrefunksjonsprogramvare; hodetelefoner og 
øretelefoner; fjernkontroller for bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger og datamaskiner; 
programvare for bruk i forbindelse med elektroniske 
publikasjoner i form av fjernsynsunderholdning; 
programvareverktøy i form av 
fjernsynsunderholdningsundersøkelsesveiledning; 
software til data- og elektronisk publisering; 
nedlastbare lydfrembringelser, visuelle frembringelser 
og audiovisuelle frembringelser med bøker, magasiner, 
aviser, ukeblader, nyhetsbrev, veiledninger, quizer, 
tester, tidsskrifter, manualer og fjernsynsunderholdning 
innen en rekke emner; deler og tilbehør til alle de 
ovennevnte varer.   

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og promoteringstjenester; 
annonsering og markedsføringstjenester, nemlig å 
fremme varer og tjenester for andre; elektronisk 
database og filbehandling; tilveiebringe indekser av 
informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig 
på globale datanettverk og andre elektroniske og 
kommunikasjonsnettverk for andre; administrasjon og 
utføring av leveringstjenester; fremme varer og 
tjenester til andre ved å tilveiebringe, søke, surfe og 
hente informasjon, nettsteder og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre; 
levere kunde-produktinformasjonen for det formål å 
velge forbruksvarer for å møte forbrukerens 
spesifikasjoner; Online forhandlertjenester innen 
dagligvarer, fersk og tilberedt mat, apotekvarer og 
generelle handelsvarer; sporing av salg og 
lagerbeholdning; administrere formidling av ordre og 
leveranser; analyse og rapportering av data knyttet til 
e-handel.  

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig elektronisk sending av streamede og 
nedlastbare lyd- og videofiler via datamaskin og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online 
elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger 
mellom datamaskinbrukere innenfor området 
forbrukerproduktinformasjon; tjenester for kringkasting 
på Internett; levering av meldinger ved elektronisk 
sending; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk sending av streamede og nedlastbare lyd- 
og videofiler og multimedieinnholdsfiler via datamaskin 
og andre kommunikasjonsnettverk; lydkringkasting av 
talte ord, musikk, konserter og radioprogrammer; 
trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester; tekst- og 
numeriske digitale trådløse meldingstjenester; 
kommunikasjon via trådløse elektronisk boklesere; 
tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv database for 
sending av meldinger mellom datamaskinbrukere og 
abonnenter vedrørende musikk, bøker, filmer, 
spillefilmer, fjernsynsprogrammer, spill, leker, 
sportsartikler, elektronikk, multimediepresentasjoner, 
videoer og DVD-er, og andre husholdnings- og 
forbrukervarer, produktomtaler og kjøpsinformasjon på 
Internett; elektronisk sending av informasjon og data; 
lydkringkasting og sending av digitale utdannings- og 
underholdningsmedier; kommunikasjonstjenester for å 
sende, bufre, få tilgang til, motta, laste ned, streame, 
kringkaste, dele, vise, formatere, avspeile og overføre 
tekst, bilder, lyd, video og data via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, og Internett; tilveiebringelse 
av et Internett-forum, online-chatterom og online-
fellesskap for sending av meldinger mellom 
datamaskinbrukere; tilveiebringelse av tilgang til online-

kataloger, databaser, webområder og blogger om 
aktuelle hendelser og online-referansemateriale; 
tilveiebringelse av tilgang til hjelpeinnretninger eller 
elektroniske innretninger i form av å tilveiebringe 
telekommunikasjonstilkoblingstjenester for overføring 
av bilder, meldinger, lyd-, visuelt, audiovisuelt og 
multimediearbeid mellom e-lesere, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, bærbare elektroniske innretninger, 
bærbare digitale innretninger, nettbrett eller 
datamaskiner; streaming av lyd-, visuelt og audiovisuelt 
materiale via Internett eller annen datamaskin eller 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online-
chatterom, Internett-forumer og online-fellesskap for 
sending av fotoer, videoer, tekst, data, bilder og annet 
elektronisk arbeid; sending av podcaster; sending av 
webcaster; tilveiebringelse av et online-nettverk for å 
gjøre det mulig for brukere å dele innhold, tekst, visuelt 
arbeid, lydarbeid, audiovisuelt arbeid, litterært arbeid, 
data, filer, dokumenter og elektronisk arbeid; 
tilveiebringelse av online-nettverkstjenester som gjør 
det mulig for brukere å dele innhold, fotoer, videoer, 
tekst, data, bilder og annet elektronisk arbeid; 
tilveiebringelse av et webområde som gir 
datamaskinbrukere mulighet til å sende, bufre, motta, 
laste ned, streame, kringkaste, vise, formatere overføre 
og dele innhold, tekst, visuelt arbeid, lydarbeid, 
audiovisuelt arbeid, litterært arbeid, data, filer, 
dokumenter og elektronisk arbeid; tilveiebringelse av 
online-portaler for underholdning innen filmer, TV, 
audiovisuelle arbeider, musikk, lydarbeider, bøker, 
teater, litterære verk, sportsarrangementer, 
rekreasjonsaktiviteter, fritidsaktiviteter, turneringer, 
kunst, dans, musikaler, utstillinger, sportsundervisning, 
klubber, radio, komedie, konkurranser, visuelle 
arbeider, spill, spilling, festivaler, museer, parker, 
kulturarrangementer, konserter, publisering, animasjon, 
aktuelle begivenheter, motevisninger, og 
multimediepresentasjoner; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online elektroniske oppslagstavler for overføring av 
meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende 
underholdning; tilveiebringelse av interaktive chatterom 
for sending av meldinger mellom datamaskinbrukere og 
abonnenter vedrørende en lang rekke emner, 
elektronisk overføring av underholdningsomtaler og -
informasjon gjennom datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av elektronisk 
bloggkommunikasjon; tilveiebringelse av online 
chatterom og elektroniske oppslagstavler, 
tilveiebringelse av online-forum for kommunikasjon 
innen elektroniske spill; tilveiebringelse av 
bestillingsprogramsending av dataspill; tilby brukere 
telekommunikasjonstilgangstid til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk med midler for å identifisere, 
lokalisere, gruppere, distribuere og administrere data 
og koblinger til tredjeparts datamaskinservere, 
datamaskinprosessorer og datamaskinbrukere, 
pressebyråer; tilveiebringelse av kataloger for 
telefonnumre, forretningsadresser, elektronisk post-
adresser, nettverkshjemmesideadresser, adresser og 
telefonnumre til personer, steder, og organisasjoner; 
tilveiebringelse av en online interaktiv elektronisk 
oppslagstavle innen tegneseriepublisering, 
underholdning og underholdningsbransjen, 
informasjonstilgang, og ekstern dataadministrasjon for 
trådløs levering av innhold til håndholdte datamaskiner, 
laptoper og mobile elektroniske innretninger; 
tilveiebringelse av informasjons-, konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til det forannevnte.  

  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 
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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 ovennevnte 
tjenester også tilveiebrakt online fra en database, 
Internett eller via 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 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 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 og 
andre audiovisuelle arbeider; tilveiebringelse av 
databaser med generelle nyheter og informasjon 
vedrørende spillefilmer, dokumentarer, filmer, TV-
programmer, grafikk og multimedia-presentasjoner, 
videoer og DVD-er 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 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 
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 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 og 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; 
tekstforfattervirksomhet; redigering av videokassetter; 
organisering av konkurranser; radio- og TV-
programmerere; klubbvirksomhet (underholdning); 
dubbetjenester; filmredigering; 
musikkomponeringstjenester; lydinnspillingstjenester; 
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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 ved 
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 
informasjon om underholdning, filmer og TV-
programmer via sosiale nettverk; 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 arbeidsflyt, publisering og administrering av produkt-
og tjenestetilbud, sporing av salg og lagerbeholdning, 
kategorisering av varer, varehandel og presentasjon av 
produkter og tjenestetilbud, analysering 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; sporing av salg og lagerbeholdning, 
analysering og rapportering av data knyttet til 
gjennomføring av e-handel; tilveiebringe online 
nettverkstjenester som setter brukere i stand til å dele 
innhold, tekst og andre data; Tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av 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; Tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av 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; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvareapplikasjon (app) 
for talegjenkjenning og tale til tekst konvertering; 
Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvareapplikasjon (app) som brukes til å 
behandle talekommandoer, og til å lage talebeskjed/-
svar til telekommandoer; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av 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 datanettverk, for å 
administrere datamaskinapplikasjoner, konstruere en 
Internett-plattform for elektronisk handel, utvikle, 
administrere og overvåke online-forum for diskusjon, 
opprette elektronisk lagrede websider for online-
tjenester og Internett; datalagring; utarbeidelse og 
vedlikehold av webområder for tredjeparter; håndtering 
av webområder for andre; utleie av webservere; 
webområdevedlikehold, opprettings- og 
driftingstjenester; applikasjonstjenestetilbyder, nemlig 
tilveiebringelse, drifting, håndtering, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner, programvare, 
webområder og databaser innen e-handel, online-
betalinger, ordrekø, webområdedesign, datalagring, 
skalering av delt databehandlingskapasitet, 
meldingstjenester og kalkulering av webområderanking 
basert på brukertrafikk; dataprogrammering, 
konsulenttjenester vedrørende 
multimedieapplikasjonshåndtering, presentasjon og 
kontroll; datamaskinprogrammering, maskinvare, 
programvare og datamaskinsystemutvikling, 
spesifikasjon og utvelgelse og elektronisk 
kommunikasjon; redigering, oppdatering, vedlikehold 
og støttetjenester for maskinvare, programvare og 
datamaskinsystemer; datamaskintjenester vedrørende 
multimedieapplikasjonshåndtering, presentasjon og 
kontroll, forskning, databasehåndtering, 
fasilitetshåndtering og outsourcing; 
datamaskintjenester, nemlig drifting av et datastyrt 
online-søk og bestillingstjeneste med engros- og 
detaljdistribusjon av musikk, bøker, filmer, spillefilmer, 
fjernsynsprogrammer, spill, leker, sportsartikler, 
elektronikk, multimediepresentasjoner, videoer og 
DVD-er, og andre husholdnings- og forbrukervarer, 
drifting av en online-tjeneste for å analysere personlige 
preferanser og generere anbefalinger; 
datamaskintjenester, nemlig drifting av en online-
database med et bredt spekter av informasjon av 
generell interesse via Internett; datamaskintjenester, 
nemlig tilveiebringelse av søkemotorer for å oppnå 
informasjon av generell interesse; drifting av en 
interaktiv database for sending av meldinger mellom 
datamaskinbrukere og abonnenter vedrørende musikk, 
bøker, filmer, spillefilmer, fjernsynsprogrammer, spill, 
leker, sportsartikler, elektronikk, 
multimediepresentasjoner, videoer og DVD-er, og 
andre husholdnings- og forbrukervarer, produktomtaler 
og kjøpsinformasjon på Internett; tilveiebringe online 
ikke-nedlastbar Internett-leserprogramvare; 
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; maskinvare- og 
programvarekonsultasjon og -utvikling for mobil 
datamaskin og mobilkommunikasjonsinnretning, mobil 
datamaskin- og mobil 
kommunikasjonsinnretningsprogramvareutvikling for 
andre; drifting av 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 driftingstjenester som lar brukere publisere 
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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, Internett- og 
passordsikkerhet og forhindring av datamaskin-, 
Internett- og passordrisikoer; tilveiebringe informasjon 
innen astronomi, vær, miljøet, interiørdesign, teknologi, 
datamaskiner, programvare, datamaskinperiferiutstyr, 
datamaskinvare, geologi, ingeniørvirksomhet, 
arkitektur, medisinsk forskning, og produktforskning og 
testing via Internett eller andre datamaskin- eller 
kommunikasjonsnettverk, dataprogramvareinstallasjon 
og –vedlikehold; tilveiebringe et webområde med 
teknisk informasjon vedrørende dataprogramvare og –
maskinvare; rådgivningstjenester for datamaskinvare, -
programvare, -applikasjoner og nettverk; 
datamaskinkonsultasjon; dataprogrammering; 
dokumentdataoverføring fra ett datamaskinformat til et 
annet; drifting 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; 
Drifting, skalering og vedlikehold av online-databaser 
for andre; nettskytjenester med programvare for bruk i 
databasehåndtering; nettskydrifting av elektroniske 
databaser; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med 
programvare for bruk i databasehåndtering; plattform 
som en tjeneste (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for bruk i 
databasehåndtering; programvare som en tjeneste 
(SAAS)-tjenester med programvare for bruk i 
databasehåndtering; datamaskintjenester, nemlig 
tilveiebringelse av databaseservere med variabel 
kapasitet til andre; tilveiebringe et webområde med 
ikke-nedlastbar programvare for databasehåndtering; 
Datamaskintjenester, nemlig ekstern drifting av 
operativsystemer og datamaskinapplikasjoner; 
tilveiebringelse av driftede operativsystemer og 
datamaskinapplikasjoner via Internett; utleie av 
behandlings- og datalagringsfasiliteter med variabel 
kapasitet; tilveiebringelse, utvikling og design av 
programvare, ikke-nedlastbar, tilgjengelig over et 
globalt datamaskinnettverk, for å håndtere 
datamaskinapplikasjoner; konstruere en Internett-
plattform for elektronisk handel; utvikle, håndtere og 
overvåke online-forum for diskusjon; opprette 
elektronisk lagrede websider for online-tjenester og 
Internett; drifting av et webområde som gir brukerne 
mulighet til å gjennomgå ulikt utskrifts-, foto-, 
grafikkbilde-, og lyd- og videoinnhold og benytte en 
egendefinert mal til å tilveiebringe inndata, liker, 
misliker, redigeringer, endringer, modifikasjoner, 
meninger, forslag, og kommentarer og delta i sosiale 
nettverk, forretningsnettverk og fellesskapsnettverk; 
datamaskintjenester, nemlig opprettelse av et online-
fellesskap for registrerte brukere for å delta i 
diskusjoner, få tilbakemeldinger fra likesinnede, danne 
virtuelle fellesskap, og delta i sosiale nettverk alt 
innenfor underholdning og underholdningsbransjen; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare og applikasjoner for tilgang til streaming 
av lyd- og videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler; design og utvikling av 
dataspillprogramvare; video- og dataspilldesign og 
utviklingstjenester; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbare programvareutviklingsverktøy 
for design og utvikling av elektroniske spill; tilveiebringe 

midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
og applikasjoner for tilgang til streaming av lyd- og 
videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediefiler, tjenester for utvikling av videospill; 
tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking av problemer 
med dataspillprogramvare; applikasjonstjenestetilbyder 
(ASP) med programvare for bruk i forbindelse med 
visuelle bilder, nemlig programvare for digital 
animasjon og spesialeffekter i bilder, videospill og 
spillefilmer; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API)-
programvare inkludert slik programvare for streaming, 
lagring og deling av videospill, innhold, data og 
informasjon; tilveiebringe ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner; tilveiebringe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar nettskyprogramvare for bruk i 
elektronisk lagring av data; dataprogramvareutvikling 
innen mobile applikasjoner; 
applikasjonstjenestetilbyder, nemlig drifting, håndtering, 
utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, 
og webområder, innen personlig produktivitet, trådløs 
kommunikasjon, mobil; tilveiebringelse av tekniske 
støttetjenester vedrørende bruken av 
kommunikasjonsutstyr; produksjon av video- og 
dataspillprogramvare; tilveiebringelse av informasjons-, 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende det 
ovennevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295135 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201704018 
(220) Inndato: 2017.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295136 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709119 
(220) Inndato: 2017.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre substanser for klesvask; rense-, 
polerings-, skure,- og slipemidler; såper (ikke-
medisinske); parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk 
(ikke-medisinske); hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295137 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201704345 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Renate Lyse, Orkdalsveien 54, 7300 ORKANGER, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser 

[kontorrekvisita]; bøker; bokmerker; fotografier [trykte]; 
håndbøker; kort; litografier; magasiner [tidsskrifter]; 
tegninger; trykksaker.  

  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 

bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner 
om forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsinformasjoner; forretningsledelse for frilans 
tjenesteytere; fremskaffelse av kommersiell og 
forretningskontaktinformasjon; kommersielle 
formidlingstjenester; eventspromotering [reklamer og 
annonser]; konsulentbistand i forretningssaker; 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
markedsføring; organisering av handels- og 
reklameutstillinger; organisering av messer for salg og 
markedsføring; rådgivning for forretningsledelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295138 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201703523 
(220) Inndato: 2017.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sabi Sushi Master AS, Storgata 41, 4307 SANDNES, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Åpnere for østers; Beskjæringskniver; Blad for sakser; 

Boksåpnere, ikke elektriske; Eggdeler [Ikke elektrisk]; 
Forskjærkniver; Hageredskaper, håndredskap; 
Håndklippere; Jaktkniver; Knivblad [redskap]; Øser; 
Ostehøvler; Østerskniver; Sagblader [del av redskap]; 
Sliperedskaper for knivblad; Slipestål; Slipesteiner; 
Sølvtøy [kniver, gafler og skjeer]; Spisebestikk [kniver, 
gafler, skjeer]; Sverd; Syler; Verktøy [manuelt drevne]. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg matlagningsredskap 
samt dagligvarer av meieriprodukter, kjøtt, fisk, fjærkre 
og grønnsaker 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   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Instruksjon [opplæring]; 
Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; 
Organisering av konkurranser [utdanning eller 
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; 
Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; 
Privatundervisning; Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Undervisning; 
Utgivelse av bøker; Yrkesfaglig opplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295139 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201706193 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Quaker Oats Company, Quaker Plaza, 555 West 

Monroe Street, US-IL60661 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fruktbasert snackmat; fruktbaserte snackbarer; frukt-, 

grønnsak-, meieri-, melk-, og/eller kornbaserte shaker; 
frukt- eller grønnsakbaserte supper; snackblandinger 
bestående av bearbeidet frukt, bearbeidede nøtter 
og/eller rosiner; tørket frukt; bearbeidede nøtter; 
melkedrikker, yoghurt, yoghurtbaserte drikker, 
meieribaserte drikkevarer; meieribaserte, herunder 
melkebaserte drikkevarer inneholdende  havre, 
fruktuicer og/eller juicer tilsatt fruktsmak; soyabaserte 
drikker; proteinbaserte wraps som inneholder tofu, kjøtt 
og/eller melkeprodukter.  

  Klasse 30   Mel og næringsmidler av korn; kornprodukter, 
frokostblandinger; spiseklare kornprodukter og 
frokostblandinger og varme kornprodukter og 
frokostblandinger; kjeks, småkaker og smørbrødkjeks; 
havre, havremel, grøt, müsli og müslipreparater; 
maisgrynpartikler; maismel; perlebygg, bygggryn; 
pannekakeblandinger, ferdige kakeblandinger;  
snackbarer basert på korn eller frø; snackblandinger 
basert på korn eller frø; snackmat basert på 
kornprodukter eller frokostblandinger; riskaker og 
riskakeprodukter; kornkaker; granolabasert snackmat. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295141 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201709451 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIVILINGENIØR AUDUN BERGSTRØM, Ilagsvegen 

201, 2230 SKOTTERUD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Prosjektledelse for bygningsprosjekter. 
  Klasse 42   Arkitekttjenester. 
  Klasse 45   Rådgivningstjenester innen bygningssikkerhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295142 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709457 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Reidar Arnesen, Th Widdings veg 11, 9020 

TROMSDALEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; turist- og fotoaktiviteter; praktisk opplæring 
(ved demonstrasjon). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295143 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201705774 
(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: 
 Ably Medical AS, Kjøpmannsgata 9, 6005 ÅLESUND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr. Spesialsenger for medisinske 
formål. 

  Klasse 20   Sengerammer. Sengerammer av metall. Sengehester. 
Sengefjærer. Sengeutstyr. Sykehussenger. 

  Klasse 36   Betalingstjenester i forbindelse med leie av medisinsk 
utstyr. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinsk 
utstyr og instrumenter. Vedlikehold av medisinsk utstyr 
og instrumenter. 

  Klasse 44   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie 
av medisinske apparater og medisinsk utstyr. Utleie av 
medisinsk utstyr. Utleie av medisinsk utstyr og -
installasjoner. Utleie av medisinsk utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295145 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709724 
(220) Inndato: 2017.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MOLTE AS, Postboks 193, Torshov, 0413 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. Administrasjon av data-arkiver; 
Administrasjon av lojalitetsprogrammer for forbrukere; 
Administrasjon av prosjekter; Administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; Betal per klikk 
annonsering; Bistand for ledelse av handels- eller 
industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Byråer 
for handelsinformasjon; Datasøk i datafiler, for andre; 
Demonstrasjoner av varer; Design av 
markedsføringsmateriale; Faglige konsultasjoner om 
forretninger; Fjernsynsreklame; Forhandlinger og 
sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
Formidling av avisabonnementer [for tredjemann]; 
Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; 
Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; Forretningsevaluering; 
Forretningsinformasjoner; Forretningsledelse for frilans 
tjenesteytere; Forretningsledelse for sportsutøvere; 
Forretningsundersøkelser; Forskning relatert til 
bedrifter (som research, undersøkelser, 
markedsundersøkelser); Fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; Fremskaffelse 
av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; 
Gallupundersøkelse; Innsamling av informasjon til 
databaser; Kommersielle formidlingstjenester; 
Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse; Layouttjenster for 
reklameformål; Manusskriving for rekalmeformål; 
Markedsføring; Markedsstudier; 
Markedsundersøkelser; Modelltjenester for reklame og 
salg; Nyhetsklipping; Online annonsering på 
datanettverk; Oppdatering av reklamedokumentasjon; 
Oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
Organisering av handels- og reklameutstillinger; 
Organisering av messer for salg og markedsføring; 
Organisering av motevisninger for salgsformål; 
Outsourcing av administrative ledelsestjenester for 
bedrifter; Outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; 
Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
Produsering av reklamefilmer; Public Relation [PR-
virksomhet]; Publisering av reklametekster; 
Radioreklame; Reklamebyråer; Reklameoppslag; 
Reklamevirksomhet; Rådgivning for forretningsledelse; 
Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
Sammenstilling av statistikk; Skriving av 
reklametekster; Sponsorsøktjenester; Systematisering 
av informasjon til databaser; Søkemotoroptimalisering;  
Tekstbehandlingstjenester; Telemarkedstjenester; 
Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og tilbydere av varer og tjenester; Utarbeidelse av 
reklametekster; Utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; Utleie av oppslagstavler (for 
reklame); Utleie av reklamemateriell; Utleie av 
reklameplass; Utsendelse av reklameannonser; 
Utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]; Utsendelse av vareprøver; 
Web indeksering for kommersielle og 

markedsføringsformål; Websidetrafikk optimalisering; 
Økonomisk planlegging.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. Dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; Elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; 
Fjernsynssending; Informasjon om telekommunikasjon; 
Informasjonsbyråer [nyheter]; Kommunikasjon med 
mobiltelefoner; Kommunikasjon ved dataterminaler; 
Kommunikasjon ved optisk fibernettverk; Overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; Overføring av 
digitale filer; Overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
Personsøkertjenester [Radio, telefon eller andre typer 
elektronisk kommunikasjon]; Pressebyråer; 
Radiokommunikasjon; Radiosending; Streaming av 
data; Svarertjenester for telefon; Telegrafisk 
kommunikasjon; Tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang 
til et globalt computernettverk; Tilveiebringelse av 
online forum; Tilveiebringelse av praterom på internett; 
Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; Tilveiebringelse av tilgang til databaser; 
Utleie av overføringsapparater for beskjeder; Utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; Videokonferansetjenester; 
Video-on-demand overføringstjenester.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Akademier [utdanning]; Arrangering av 
matfestivaler; Arrangering og ledelse av konserter; 
Arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; 
Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Artistopptredener; Billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; Booking av seter for 
kulturelle arrangementer; Digital bildebearbeidelse; 
Diskotektjenester; Distribusjon av film; DJ-tjenester; 
Drift av sportsinstallasjoner; Dubbetjenester; 
Eksaminasjonsvirksomhet; Elektronisk setting (for 
trykking); Ferieleirtjenester [underholdning]; 
Filmfremvisning; Filmproduksjon på videobånd; 
Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Filmstudioer; 
Fjernsynsunderholdning; Fotografering; Fotografi 
reportasjer; Fremskaffelse av Online musikk, ikke 
nedlastbar; Fremskaffelse av Online video, ikke 
nedlastbar; Førskoler; Gymnastikkundervisning; 
Helseklubbtrener; Helseklubbvirksomhet; Informasjon 
vedrørende utdannelse; Innspillingsstudioer; 
Instruksjon [opplæring]; Klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; Korrespondansekurs; 
Korrespondanseundervisning; Layouttjenester, andre 
enn for reklameformål; Ledelse av guidede turer; 
Låtskriving; Mikrofilming; Modelltjenester for kunstnere; 
Motevisninger som underholdning; Museumsdrift 
[fremvisning, utstilling]; Oppføring av forestillinger [live]; 
Organisering av fester [underholdning]; Organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning); 
Organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering av lotterier; 
Organisering av sportskonkurranser; Organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og 
ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av 
kongresser; Organisering og ledelse av seminarer; 
Organisering og ledelse av symposium; 
Oversettelsesvirksomhet; Personlig trener [mosjon og 
trim]; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; 
Produksjon av musikk; Produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; Publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; Radiounderholdning; Redigering av 
videobånd; Rekreasjonsinformasjon; 
Religionundervisning; Sceneoppførelser; 
Showoppsetninger; Skoletjenester [utdannelse]; 
Skriving av manusskripter; Skriving av tekster [andre 
enn for reklameformål]; Spilltjenester tilbudt online; 
Teateroppsetninger; Tekstforfattervirksomhet; Teksting 
[for film og fjernsyn]; Tidtagingstjenester ved 
sportsbegivenheter; Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
Tolketjenester; Treningsleirtjenester; 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; Utgivelse av 
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bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
Utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller 
fjernsynstudioer; Utleie av lydopptak; Utleie av 
lydutstyr; Utleie av radioer og fjernsynsapparater; Utleie 
av sceneutstyr; Utleie av spill; Utleie av sportsutstyr 
[unntatt kjøretøyer]; Utleie av videobånd; Utleie av 
videokameraer; Videobåndredigering; Videofilming; 
Yrkesfaglig opplæring; Yrkesveiledning.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. Analysering av datasystemer; 
Applikasjonstjenester [ASP]; Datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; Design av computersystemer; 
Digitalisering av dokumenter [skanning]; Driftstjenester 
for servere; Elektronisk datalagring; Elektronisk 
sikkerhetskopiering; Emballasjedesign; Fjernlagring av 
datasikkerhetskopier; Fjernovervåkning av 
datasystemer; Forsyning/fremskaffelse av 
dataprogramvare via et globalt nettverk; Fremskaffelse 
av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; Fremskaffelse av 
søkemotorer for internettet; Grafisk formgiving; 
Industridesign; Ingeniørvirksomhet [Teknisk 
ekspertise]; Installasjon av dataprogrammer; 
Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av 
datamaskiner; Konvertering av data eller dokumenter 
fra fysisk til elektronisk media; Konvertering av 
dataprogrammer og data [Ikke fysisk konvertering]; 
Kopiering av dataprogrammer; Leie av Webserver; 
Nettskytjenester; Outsourcing av IT-tjenester; 
Plattformtjenester [PaaS]; Programmering for 
datamaskiner; Rådgivning ved design av websider; 
Rådgivningstjenester innen datateknologi; 
Rådgivningstjenester innen IT; Rådgivningstjenester 
innen telekommunikasjonsteknologi; Softwaretjenester 
[SaaS]; Teknologiske rådgivningstjenester; 
Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av 
datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold 
av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295146 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201706176 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GLASSOLITE AS, Danholmen 25A, 3128 NØTTERØY, 
Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Silisium; silisiummasse; silisiumgranulat; kjemiske 

produkter for filtrering av drikkevann, rensing av 
saltvann for avsalting, rensing av overflatevann, 
rensing av flomvann, rensing av vann og kloakk; 
kjemiske produkter hovedsakelig bestående av silisium 
for filtrering av drikkevann, rensing av saltvann for 
avsalting, rensing av overflatevann, rensing av 
flomvann, rensing av vann og kloakk; vannrensemidler; 
granulat hovedsakelig bestående av silisium for 
filtrering av drikkevann, rensing av saltvann for 
avsalting, rensing av overflatevann, rensing av 
flomvann, rensing av vann og kloakk; mineraler for 
filtrering av drikkevann, rensing av saltvann for 
avsalting, rensing av overflatevann, rensing av 
flomvann, rensing av vann og kloakk; granulat for 
filtrering av drikkevann, rensing av saltvann for 
avsalting, rensing av overflatevann, rensing av 

flomvann, rensing av vann og kloakk; vannrensemidler, 
bestående av silisium. 

  Klasse 11   Avsaltingsutstyr; vannfiltreringsanlegg; omvendt 
osmose-vannfiltreringsenheter; 
vannfiltreringselementer; vannfiltrerings- og 
renseutstyr; filter for drikkevann; vannfiltrerings- og 
renseutstyr, herunder for filtrering av drikkevann, 
rensing av saltvann for avsalting, rensing av 
overflatevann, rensing av flomvann, rensing av vann og 
kloakk; omvendt osmose-vannfiltreringsenheter 
hovedsakelig bestående av silisiumgranulat; 
vannfiltrerings- og renseutstyr, knyttet til 
silisiumgranulat. 

  Klasse 40   Vannbehandling og vannrensing; produksjon av 
produkter for farmasøytiske, kjemiske og 
næringsmiddelindustrier ved å komprimere og 
sammenpresse pulver og granulater, særlig knyttet til 
filtrering av drikkevann, rensing av saltvann for 
avsalting, rensing av overflatevann, rensning av 
flomvann; produksjon av maskiner og verktøy for 
komprimering og sammenpressing av pulver og 
granulater, særlig knyttet til filtrering av drikkevann, 
rensing av saltvann for avsalting, rensing av 
overflatevann, rensning av flomvann; bearbeiding av 
materialer; produksjon av produkter for farmasøytiske, 
kjemiske og næringsmiddelindustrier ved å sintre 
mineraler ved varmebehandling til pulver og granulater, 
særlig knyttet til filtrering av drikkevann, rensing av 
saltvann for avsalting, rensing av overflatevann, 
rensning av flomvann; produksjon av produkter for 
farmasøytiske, kjemiske og næringsmiddelindustrier 
ved å sintre silisiummineraler ved varmebehandling til 
pulver og granulater, særlig knyttet til filtrering av 
drikkevann, rensing av saltvann for avsalting, rensing 
av overflatevann, rensning av flomvann. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295149 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.09, EM, 016341571 
(210) Søknadsnr.: 201703217 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mekonomen Nya Affärer AB, Box 6077, SE-14106 
KUNGENS KURVA, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for kontroll og overvåkning av dekk; 
instrumenter for måling, telling, justering og kalibrering ; 
trykkmålere; Instrumenter for måling av væskenivåer; 
måleapparat for hjulinstilling; instrumenter for veiing; 
Instrumenter for kartlegging av fysiske data; 
Måleapparater og -instrumenter; diagnoseapparater, 
ikke for medisinske formål; måleinstrumenter; 
Motordiagnostiske apparater;elektriske testapparater; 
Enheter for testing av hydrauliske system; Analysatorer 
for motorer; Analysatorer for avgasser;analysatorer for 
datastyrte kjøretøymotorer; Verne- og sikkerhetsutstyr; 
Alkoholmålere. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til verkstedutstyr; 
Detaljhandelstjenester relatert til innredning; 
Administrasjon av data-arkiver. 

  Klasse 37   Vedlikehold og reparasjon av verkstedutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av testmaskiner og - 
instrumenter; Installasjon, service og vedlikehold av 
datasystemer (hardware); Rådgivning knyttet til 
vedlikehold av kjøretøy; utleie av rengjøringsutstyr; 
Leasing av verkstedutstyr. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester knyttet til verkstedutstyr. 
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  Klasse 42   Sertifiseringstjenester [ Kvalitetskontroller]; 
databasedesign og - utvikling; utvikling av databaser; 
design av databaser; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; konfigurasjon av dataprogramvare; 
Installasjon og tilpasning av dataprogramvare; 
Installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; 
opprettelse, oppdatering og tilpassing av 
dataprogrammer; Design og skriving av 
dataprogramvare; Programmering og vedlikehold av 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295150 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201714599 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Autostore Technology AS, Stokkastrandvegen 85, 
5578 NEDRE VATS, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; 

transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, 
herunder transportører og rullende eller hjulgående 
varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring 
og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og 
apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; 
bokser og beholdere (deler og/eller tilbehør) tilpasset 
bruk med de forannevnte maskiner, apparater og 
installasjoner; koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Elektronisk styrte apparater og instrumenter, herunder 
datastyrte, lagrings- og gjenfinningsapparater og -
instrumenter til bruk i lagervirksomhet; bokser og 
beholdere tilpasset bruk med de forannevnte varer; 
elektronisk kontrollerte apparater og instrumenter, 
herunder datastyrte elektroniske apparater og 
instrumenter for observasjon, styring og/eller drift av 
lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk 
i lagervirksomhet; databehandlingsapparater og -utstyr 
for styring av lagere; dataprogrammer, programvare og 
programvareapplikasjoner for styring og/eller drift av 
lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk 
i lagervirksomhet; dataprogrammer, programvare og 
programvareapplikasjoner for styring og drift av lagere; 
elektriske, elektroniske og/eller optiske apparater og 
instrumenter for måling, overvåking og kontroll; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 20   Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller 
hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og 
konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av 
plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av 
transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295151 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201714601 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Autostore Technology AS, Stokkastrandvegen 85, 
5578 NEDRE VATS, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; 

transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, 
herunder transportører og rullende eller hjulgående 
varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring 
og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og 
apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; 
bokser og beholdere (deler og/eller tilbehør) tilpasset 
bruk med de forannevnte maskiner, apparater og 
installasjoner; koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Elektronisk styrte apparater og instrumenter, herunder 
datastyrte, lagrings- og gjenfinningsapparater og -
instrumenter til bruk i lagervirksomhet; bokser og 
beholdere tilpasset bruk med de forannevnte varer; 
elektronisk kontrollerte apparater og instrumenter, 
herunder datastyrte elektroniske apparater og 
instrumenter for observasjon, styring og/eller drift av 
lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk 
i lagervirksomhet; databehandlingsapparater og -utstyr 
for styring av lagere; dataprogrammer, programvare og 
programvareapplikasjoner for styring og/eller drift av 
lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk 
i lagervirksomhet; dataprogrammer, programvare og 
programvareapplikasjoner for styring og drift av lagere; 
elektriske, elektroniske og/eller optiske apparater og 
instrumenter for måling, overvåking og kontroll; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 20   Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller 
hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og 
konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av 
plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av 
transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295154 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709096 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 M (OG) E AS, Undelstadveien 33D, 1387 ASKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 

sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; 
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krydderier; is. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295155 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709730 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FUNDSTEP AS, Industriveien 76, 1599 MOSS, Norge 

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

informasjonstjenester innenfor innsamlinger, 
folkefinansiering, ideell virksomhet og frivillighet; 
bistand og tilrettelegging ved formidling av 
kunnskap/kompetanse innenfor ideell sektor. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; herunder 
rådgivningstjenester innen finans, 
finansieringstjenester, betalingsformidling, 
finanstransaksjoner, aktiv forvaltning av finansielle 
instrumenter, pengeinnsamling til nyetablerte selskap, 
folkefinansiering. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295156 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201710567 
(220) Inndato: 2017.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORTHERN LIGHTING AS, Bygdøy allé 68, 0265 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning innendørs og 
utendørs, oljelamper, stearin- og telysholdere; Bærbare 
og fastmonterte lamper. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, beholdere og stativer for 
oppbevaring, puter, trappestige, knagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295157 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709093 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HIWIN TECHNOLOGIES CORP., NO. 7, Jingke Road, 

Nantun District, Taichung City 40852, TW-, Taiwan 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Elektriske generatorer; elektriske generatorstasjoner; 

elektriske generatorgrupper; kraftinstallasjoner 
[generatorer]; solenergi generatorer; gassdrevne 
kraftgeneratorer; mobile elektriske kraftgeneratorer; 
dampdrevne kraftgeneratorer; vinddrevne 
elektrisitetsgeneratorer; generatorer for vindturbiner; 
elektriske generatorer som bruker solceller; 
nødstrømsgeneratorer; inertgassgeneratorer 
[maskiner]; hydroelektriske installasjoner for generering 
av elektrisitet; robotarmer for industrielle formål; 
maskiner og verktøy for metallbearbeiding; roboter 
[maskiner]; trykkdempere [maskindeler]; deselerator 
(deler av maskiner); heismotorer; mekaniske 
parkeringssystemer; heiser; lineær 
styringsanordninger; lineære aktuatorer; kulelager for 
maskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295158 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201715022 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOHAMMED HASSAN ALAM, MARIA DEHLIS VEI 53 
A, 1084 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Mobiltelefondeksler, mobiltelefonomslag. 
  Klasse 18   Ryggsekker; Bager; Gymbager; Paraplyer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295159 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201707232 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TP CONNECTORS AS, Postboks 2019, 3003 
DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Kompaktflenser (kompakte, boltede rørflenser for høyt 

trykk som brukes i prosessanlegg, rørledninger og 
trykkpåkjent utstyr); klammerkoblinger (klamrede 
rørflenser for høyt trykk som brukes i prosessanlegg, 
rørledninger og trykkpåkjent utstyr); HX ringer (metall 
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tetningsringer for kompakte rørflenser, for innvendig og 
utvendig trykk); IX ringer (metall tetningsringer for 
kompakte rørflenser). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295160 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201702704 
(220) Inndato: 2017.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDIC ESCAPE AS, Myrveien 18 C, 1397 NESØYA, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 

0119 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tjenester i forbindelse med kontoradministrative 
oppgaver, herunder fakturering, innregistrering av 
tekstkommunikasjon og data, oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre, påminnelser av 
avtaler (kontortjenester) og websidetrafikk 
optimalisering; Annonsetjenester på internett; Design 
av markedsføringsmateriale; Forberedelse og utførelse 
av kampanje- og markedsføringsarrangementer; 
Forberedelse og utførelse av reklamearrangementer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av 
informasjon, nyheter og oppdateringer via Internett og 
andre globale nettverk relatert til sports og 
kulturarrangement.  

  Klasse 39   Organisering av reiser og transporttjenester i 
forbindelse med etapperittarrangementer i terreng; 
tilrettelegging av transport, bestilling av transport. 

  Klasse 41   Sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering, 
organisering og gjennomføring av idrett og 
sportskonkurranser og andre kulturelle aktiviteter; 
arrangering av etapperitt i terreng, arrangering av 
løyper; organisering av sportskonkurranser; ledelse av 
guidede turer; tidtagning ved sportsbegivenheter; fysisk 
trening; helseklubbvirksomhet; klubbvirksomhet 
[underholdning]; drift av sportsinstallasjoner; 
informasjon i forbindelse med etapperitt. 

  Klasse 43   Arrangering av rittcamp, nemlig overnattings og 
bevertnings tjenester, samt bevertning og tilbringing av 
mat og drikke, herunder frokost, lunsjbag, middag og 
sportsnæring underveis i sykkelrittet; midlertidig 
innlosjering; alle de forannevnte tjenester knyttet til 
organisering av sykkelritt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295161 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709097 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DIGIPIG AS, c/o Qapital AS, Widerøeveien 1, 1360 
FORNEBU, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar applikasjon; Lydfilmer. 
  Klasse 21   Sparegris. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 

(111) Reg.nr.: 295162 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709729 
(220) Inndato: 2017.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORWEGIAN TELECOM AS, c/o Leinonen, Postboks 

1552 Vika, 0117 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Desinfisering av telefonrør; elektriske 
installasjonstjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr innen telekommunikasjon; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse 
med konstruksjon av bygninger; installasjon av 
kommunikasjonsutstyr; installasjon av radiosystemer 
og -nettverk; installasjon av telefonlinjer; installasjon av 
telefonutstyr; installasjon og vedlikehold av maskinvare 
for datanettverk og internettilgang; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr for bruk 
innen automasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektriske enheter; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskinvare for 
datakommunikasjonsnettverk; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av telefon- og kommunikasjonsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telekommunikasjonsutstyr og -
instrumenter; konstruksjon av telekommunikasjonstårn; 
konsulentbistand ved byggingstjenester; 
rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
telefonutstyr; rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon og vedlikehold av utstyr og instrumenter 
innen telekommunikasjon, overføring og kringkasting; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger; rådgivningstjenester i forbindelse med 
nedrivning av bygninger; rådgivningstjenester i 
forbindelse med vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
og elektrisk utstyr; reparasjon av elektrisk utstyr; 
reparasjon og vedlikehold av radiosystemer og -
nettverk; riving av bygninger; vedlikehold av 
kommunikasjonsutstyr; vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr; vedlikehold og reparasjon 
av telekommunikasjonsnettverk, utstyr og instrumenter.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295164 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201603218 
(220) Inndato: 2016.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boostcom Group AS, Olav Tryggvasons gate 27, 7011 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software, softwareapplikasjoner, apper (programvare) 
for bruk på smarttelefoner, nettbrett, PDA-er og andre 
mobile data- og kommunikasjonsinnretninger. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering og 
reklame for andre via smarttelefoner, nettbrett, PDA-er 
og andre data- og kommunikasjonsinnretninger; 
salgsfremmende tjenester for andre; utvikling og 
gjennomføring av reklamekampanjer for andre; 
reklamekampanjer for andre kommunisert via 
smarttelefoner, nettbrett, PDA-er og andre mobile data-
og kommunikasjonsinnretninger; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling og systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler, for 
andre; markedsundersøkelser, markedsstudier og 
forretningsanalyser. 

  Klasse 38   Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet, inkludert 
men ikke begrenset til formidling og overføring av tale, 
tekst, bilder, video, lyd og annet digitalt innhold; 
tilveiebringelse og drifting av digitale eller elektroniske 
fora. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295165 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201706205 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arve Paalsrud, Kanonhallveien 66 B, 0585 OSLO, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsledelse og 
forretningsadministrasjon; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; bedriftsledelsesrådgivning; 
bedriftsrådgivning; bedriftsrådgivningstjenester; bistand 
ved forretningsledelse; forhandling av 
forretningskontrakter for andre; forhandlinger og 
sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; 
forretningsadministrasjon; forretningsevaluering; 
forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering; 
forretningsinformasjoner; forretningsledelse for frilans 
tjenesteytere; fremskaffelse av forretnings- og 
markedsføringsinformasjon; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning til kunder om valg av 
produkter og artikler til innkjøp; fremskaffelse av 
informasjon om merkantile salg; fremskaffelse av 
kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; 
kommersiell ledelse; kommersielle formidlingstjenester; 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
markedsføring; prokura [handel på andres vegne]; 
Public relation [pr-virksomhet]; rådgivning for 

forretningsledelse; rådgivning innen bedriftsledelse; 
rådgivning innen bedriftsorganisasjon; rådgivning innen 
oppkjøp og sammenslåing av bedrifter; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
rådgivningstjenester innen bedriftsledelse. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse 
av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av leiegårder; elektronisk pengeoverføring; 
finansiell forvaltning; finansiell sponsorvirksomhet; 
finansielle tjenester i form av utlån av penger; 
finansielle tjenester relatert til investering av 
verdipapirer; finansieringstjenester; finansrådgivning; 
investering i fond; kapitalinvesteringer; lånefinansiering; 
lån mot sikkerhet; utleie av fast eiendom; utleie av 
kontorer (fast eiendom); utleie av kontorer for 
kontorfellesskap; utleie av leiligheter; verdsetting 
[finans]. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; rådgivningstjenester innen it; 
rådgivningstjenester innen 
telekommunikasjonsteknologi; softwaretjenester [saas]; 
teknisk forskning; teknologiske rådgivningstjenester; 
utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og 
software; vitenskapelig forskning; analysering av 
datasystemer; design av computersystemer; 
driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; 
forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
nettskytjenester; outsourcing av it-tjenester; 
overvåkning av datasystemer for å oppdage 
sammenbrudd; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage uberettiget tilgang eller datainnbrudd; 
plattformtjenester [paas]; produktutvikling; 
programmering for datamaskiner; rådgivning innen 
datasikkerhet; rådgivning innen internettsikkerhet; 
rådgivning ved design av websider; rådgivning ved 
design og utvikling av datamaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295166 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201708245 
(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: 
 Midt-Norge Invest AS, c/o Newsec Basale AS, 

Postboks 5666 Sluppen, 7484 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Selmer  DA, Postboks 1324 Vika, 0112 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Tilrettelegging av leasing og leieavtaler for fast 

eiendom; utleie av kontorarealer; 
eiendomsforvaltningstjenester; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
forretningsbygg; anskaffelse av fast eiendom for andre; 
forvalting av fast eiendom; utleie av forretningslokaler; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av 
fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; utleie av 
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kontorer (fast eiendom); utleie av kontorer for 
kontorfellesskap. 

  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av konferanser og 
seminarer; utførelse av utdanningsarrangementer; 
utførelse av underholdningsarrangementer; tjenester 
innen utdanning og undervisning; utdanningstjenester i 
form av veiledning; organisering av konkurranser for 
utdanning eller underholdning; organisering av 
konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og 
idrett; organisering av arrangementer innen utdanning, 
underholdning, idrett og kultur; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av opplæring; 
faglig kompetanseopplæring; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning); 
organisering og ledelse av kollokvium; informasjon 
vedrørende utdannelse; organisering og ledelse av 
seminarer; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; coaching (veiledning). 

  Klasse 42   Datastyrte forskningsanalysetjenester; datastyrte 
forskningstjenester; design av datamaskinvare; 
dataprogrammering og dataprogramvaredesign; 
dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; rådgivning i 
forbindelse med databaseprogrammer; rådgivning i 
forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvare og maskinvarebasert arkitektur; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; rådgivning 
i forbindelse med design av hjemmesider og 
internettsider; opprettelse av dataprogrammer; design 
og utvikling av elektroniske databaser; design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; design og 
skriving av dataprogramvare; datamaskinvare- og 
programvaredesign; design av nettsider; teknisk 
design; teknisk forskning; industrianalyse og 
forskningstjenester; produktdesign; produktutvikling; 
produkttesting; forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogrammer og programvare; forskningstjenester 
for utvikling av nye produkter; vitenskapelig analyse; 
vitenskapelig forskning og analyse; vitenskapelig 
forskning og utvikling; vitenskapelige tjenester innen 
forskning, testing og analyser; vitenskapelige 
undersøkelser; vitenskapelige og teknologiske tjenester 
og forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; teknisk forskning; 
utarbeidelse av dataprogrammer; forskning og utvikling 
av nye produkter [for tredjemann]; design av 
computersystemer; vitenskapelig forskning; 
rådgivningstjenester innen datateknologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295167 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(300) Søknadsprioritet 2016.03.02, EM, 

015171358#@#2016.06.03, 
EM, 015504277 

(210) Søknadsnr.: 201610093 
(220) Inndato: 2016.09.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SP Greenfood AB, Knut Påls väg 9, SE-25669 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Behandlede frukter, sopp og grønsaker (inkludert 

nøtter og belgfrukter; tilberedte salater; skårne 
grønnsaker; tørkede grønsaker, kokte grønsaker; 
konserverte grønsaker; fryste grønsaker; tørkede 
frukter; kokte frukter; hermetiserte frukter; blandinger 
av frukter og grønnsaker; syltetøy, kompotter, frukt- og 
grønnsakspålegg; tilberedte retter bestående primært 
av fiskekaker, grønnsøker, kokte egg og buljong; 
ferdiglagde retter i form av linseretter; supper; kjøtt; 
fjærkre; vilt, ikke levende; fisk, sjømat og bløtdyr; 
fugleegg og eggprodukter; meieriprodukter og 
substitutter for slike for bruk som ingredienser i og/eller 
supplementer til ferdiglagde salater og retter, men ikke 
desserter eller deler av desserter; oljer og fett. 

  Klasse 30   Smørbrød bestående av salat; ferdiglagde retter 
bestående av pasta; ferdig pakkede lunsjer bestående 
primært av ris, og også inkluderende kjøtt, fisk eller 
grønnsaker; dressing for salat; sauser for salat og 
ferdiglagde retter, men ikke desserter eller konfektyr; 
bød; kornblandinger; kaffe, te og kakao og substitutter 
for disse varene; salt, krydder og sauser. 

  Klasse 31   Jordbruks- og  havbruksavlinger, hagebruks- og 
skogbruksprodukter; ferske frukter og grønnsaker; bær, 
fersk frukt; salatgrønnsaker [friske]; Nøtter [frukter]. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; fruktjuicedrikker; juicer; smoothies; 
grønssaksjuicer [drikke]; safter [alkoholfrie drikker]; 
smakstilsatte kullsyreholdige drikker; konsentrat for 
fremstilling av drikker. 

  Klasse 43   Salatbarer; restauranter; restauranttjenester som 
innbefatter lisensierte barfasiliteter; mobile 
restauranttjenester; tjenester for å fremskaffe mat og 
drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295168 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201615098 
(220) Inndato: 2016.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ÅSTVEIT BYGG & EIENDOM, Høglivegen 17, 5310 

HAUGLANDSHELLA, 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 byggevarer og -
materialer som gjør det mulig for kunder å enkelt se og 
kjøpe disse varer i en fysisk butikk, fra en nettbutikk 
eller fra en katalog. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; Bestyrelse av leiegårder; 
Boligformidling [leiligheter]; Eiendomsomsetning; 
Finansiell virksomhet; Taksering av fast eiendom; 
Utleie av fast eiendom. 

  Klasse 37   Asfaltering; Byggeledelse; Byggevirksomhet; 
Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; 
Gjenoppbygging av maskiner [helt eller delvis ødelagt]; 
Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; 
Installasjon og reparasjon av klimatiseringsapparater; 
Kjøkkenmontering; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester; Malevirksomhet; 
Murmestervirksomhet; Reparasjonsinformasjon; Riving 
av bygninger; Rørleggervirksomhet; Snekkertjenester; 
Stillasoppsetting; Tapetsering; Tetningsarbeid 
[bygging]; Undervannsbygging; Utleie av bulldosere; 
Utleie av byggekraner; Utleie av bygningsmaskiner; 
Utleie av gravemaskiner; Utleie av lifter og andre 
løftemaskiner; Utleie av verktøy; Vaktmestertjenester i 
form av rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet; Vedlikehold og reparasjon av 
anleggsmaskiner; Veidekking og brolegging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295169 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201608314 
(220) Inndato: 2016.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Matvarer for dyr; kjeks og snacks for kjæledyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295170 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709704 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 T. Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, DK-5500 

MIDDELFART, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Batterier samt deler og tilbehør dertil (ikke opptatt i 

andre klasser) til kjøretøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295171 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709709 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Irina Aurdahl, Prost Petersens vei 72, 2019 
SKEDSMOKORSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Fottøy for barn og voksne. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295172 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(210) Søknadsnr.: 201709446 
(220) Inndato: 2017.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mona Gast, Eiganesveien 88, 4009 STAVANGER, 
Norge 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295173 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707819 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOTUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Håndklær impregnert med kosmetisk lotion; cellulose-
polstring for kosmetisk bruk; vattpensler for kosmetisk 
bruk; sminkefjernepreparater; lotion for kosmetisk bruk; 
bomullspinner for kosmetisk bruk; papirlommetørklær 
impregnert med kosmetiske preparater for sminke- og 
pleieformål; papirprodukter for husholdnings- og 
hygieniske formål nemlig fuktig toalettpapir; kosmetiske 
kluter fuktet med væske; lommetørklær fuktet med 
væske. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse varer ikke 
inkludert i andre klasser, nemlig papirhåndklær, 
håndtørk av papir, ansiktskluter av papir, lommetørklær 
av papir, toalettpapir, sminkefjerningsservietter av 
papir, bordservietter, bordduker, 
husholdningspapirruller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295174 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709657 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TRENINGSFRUE AS, Fjellsetveien 30, 2019 

SKEDSMOKORSET, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bager; bager for sport; universale sportsbager.  
  Klasse 25   Caps; fottøy for menn og kvinner; klær for menn, 

damer og barn; klær, skotøy, hodeplagg; sportsklær; 
sportstøy; svettebånd. 

  Klasse 41   Fysiske treningstjenester; trening og trim; 
treningssentertjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295175 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201703917 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, Holsetgata 22, 
2317 HAMAR, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsrådgivningstjenester innen 
landbruk og bioøkonomi; Public relation tjenester innen 
landbruk og bioøkonomi; organisering av messer for 
salg og markedsføring innen landbruk og bioøkonomi; 
merkevarebygging innen landbruk og bioøkonomi; 
markedsføring av konferanser, kongresser og 
seminarer.   

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utførelse av opplæringskurs innen teknologi 
og innovasjon;  arrangering av matfestivaler; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av 
seminarer; organisering og ledelse av symposium; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; 
kommunikasjonsarbeid i forbindelse med arrangering 
av konferanser, kongresser og seminarer.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; analyse og evaluering av 
produktutvikling innen landbruk, matproduksjon og 
bioøkonomi; analyse og evaluering av produkter og 
tjenester med hensyn til mulige framtidige applikasjoner 
innen landbruk, matproduksjon og bioøkonomi; 
biokjemisk forskning og utvikling; forskning og utvikling 
innen bioteknologi;  kommersialisering av forsknings- 
og resultater fra biokjemisk og bioteknologisk forskning 
og utvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295176 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707224 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEL ASA, Postboks 199 Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 37   Vedlikeholds-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet 
relatert til utstyr for produksjon av hydrogen. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; distribusjon, lagring og transport 
av hydrogen, strøm og energi. 

  Klasse 40   Bearbeiding og produksjon av brenselceller, 
hydrogen, strøm og energi; rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til det forannevnte. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; industriell analyse og forskning 
relatert til hydrogenproduksjon; fremskaffelse av 
informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til 
hydrogen og hydrogenproduksjon. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295177 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709029 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PROTECTORIA AS, Postboks 1208 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer.  
  Klasse 38   Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; overføring 

og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data; sending 
av meldinger over elektroniske media; tjenester relatert 
til elektronisk post; krypterings- og 
autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet; 
sending overføring og mottagelse av 
databaseinformasjon via telenettverk; online-
kommunikasjon og kommunikasjon over Internett; 
tjenester relatert til tilgang til datanettverk. 

  Klasse 42    Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 
tekniske beregninger og data-programmering; 
konsulentvirksomhet innen informasjons-teknologi (IT); 
teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; 
rådgivning innenfor kryptografi og 
informasjonssikkerhet; datasystemutvikling og 
systemintegrasjon relatert til informasjons-sikkerhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295178 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709030 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PROTECTORIA AS, Postboks 1208 Vika, 0110 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer.  
  Klasse 38    Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; overføring 

og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data; sending 
av meldinger over elektroniske media; tjenester relatert 
til elektronisk post; krypterings- og 
autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet; 
sending overføring og mottagelse av 
databaseinformasjon via telenettverk; online-
kommunikasjon og kommunikasjon over Internett; 
tjenester relatert til tilgang til datanettverk. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 

tekniske beregninger og data-programmering; 
konsulentvirksomhet innen informasjons-teknologi (IT); 
teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; 
rådgivning innenfor kryptografi og 
informasjonssikkerhet; datasystemutvikling og 
systemintegrasjon relatert til informasjons-sikkerhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295179 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709062 
(220) Inndato: 2017.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TILLER APPLICATIONS AS, Turbinveien 21, 0195 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare. 
  Klasse 35   Prissammenligningstjeneste. 
  Klasse 39   Reisetips. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295180 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709908 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOLIDLINES ANDREAS NATSIS, Ankerringen 35, 

4056 TANANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Modellerblandinger; modellermasse; 
modellermaterialer og blandinger for barn; 
plastilin[modelleringsmasse]; skrivesaker. 

  Klasse 40   Egendefinert produksjon av formstøpte komponenter; 
egendefinert produksjon avstøpeformer for bruk innen 
industri; prototypefabrikasjon av nye produkter for 
andre. 

  Klasse 42   Analyse og evaluering av produktdesign; analyse og 
evaluering av produktutvikling; datastyrtgrafisk design; 
datastyrte designtjenester; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; 
datastyrteforskningstjenester; datastyrte 
forskningstjenester innen testing og analyse; 
datastyrteindustrielle analysetjenester; datastyrte 
industrielle forskningstjenester; datastyrte 
industrielletjenester innen design, forskning, testing og 
analyse; design og utvikling av ny teknologi forandre; 
design og utvikling av proteser; designrådgivning; 
designtjenester; designtjenester iforbindelse med 
trykksaker; detaljdesigntjenester; forskning og utvikling 
av nye produkter [fortredjemann]; forskning og utvikling 
av produkter; forsknings- og designtjenester; 
forsknings-,utviklings-, analyse-, og 
rådgivningstjenester innen teknikk; fremskaffelse av 
informasjon innenproduktdesign; fremskaffelse av 
informasjon innen produktutvikling; grafisk formgiving; 
grafiskedesigntjenester; industrianalyse og 
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forskningstjenester; industridesign; industriell 
forskning,utvikling og testing; industriell og grafisk 
kunstdesign; industrielle tjenester innen 
forskning,utvikling, testing og analyser; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; mekanisk 
forskning;produktdesign; produkttesting; 
produktutvikling; rådgivning i forbindelse med teknisk 
ogvitenskapelig analyse; rådgivning i forbindelse med 
teknisk og vitenskapelig måling; rådgivninginnen 
teknologisk design; rådgivning innen teknologisk 
forskning; teknisk design; tekniskforskning; teknisk 
forsknings- og designtjenester innen boreteknologi; 
teknisk rådgivning iforbindelse med produktutvikling; 
teknisk tegning; tekniske designtjenester; 
tekniskerådgivningstjenester; tekniske tjenester for 
gassindustrien; tekniske tjenester innenenergiteknikk; 
vitenskapelig og industriell forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295181 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201615776 
(220) Inndato: 2016.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

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

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

  Klasse 9   Programvare; datamaskinvare; mobile enheter for 
kommunikasjon og dataprosessering; mobiltelefoner; 
tilbehør til mobile enheter; datamaskiner; nettbrett; nett-
PCer; bærbare datamaskiner; integrerte kretser; 
microchips; kameravesker; videokameravesker; 
termostater; radioer; telefoner; fjernkontroller for 
radioer, fjernsyn og stereoanlegg; spillkonsoller; DVD-
spillere; videokassettopptakere; digitale 
videoopptakere; MP3-spillere; lydforsterkere; 
datamaskinservere; skrivere; scannere; kopimaskiner; 
dataskjermer; faksmaskiner; nettverksrutere; tastaturer; 
datamaskinmus; eksterne harddisker for datamaskiner; 
videokamera; kamera; kalkulatorer; GPS-
navigasjonsutstyr; lydkomponenter; øretelefoner; 
høyttalere; lydmottakere; videomottakere; personlige 
digitale assistenter (PDA); set-top bokser; 
hjemmekinosystemer; videoprosjektorer; 
filmprosjektorer; sikkerhetsalarmer; brannalarmer; 
brann- og røykdetektorer; radardetektorer; lyd- og 
bildeutstyr for kjøretøy; batteriladere; strømadaptere; 
telefonsvarere; hodetelefoner; elektriske lysbrytere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295182 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709740 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HEIDI ELISABET OSKARSEN, JOTNEVEIEN 44, 1654 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295183 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709742 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TIGERCITY ARVIN ROY JOHANNESSEN, 

Nuggerudveien 5, 1089 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Belter [bekledning]; Fottøy; Hansker [bekledning]; 

Hatter; Caps; Hetter [klær]; Klær; Regntøy; Såler [for 
fottøy]; Sko; Sportssko; Støvler; Undertøy; Våtdrakter 
for vannsport; Yttertøy. 

  Klasse 35   Forretningsledelse for frilans tjenesteytere; 
Kommersielle formidlingstjenester; Prokura [handel på 
andres vegne]; Public Relation [PR-virksomhet]; Å, for 
andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg klær, sko 
og yttertøy samt musikksamlinger og låter på CD eller i 
annet digitalt format 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; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; Artistopptredener; 
Billettkontor [underholdningsvirksomhet]; Booking av 
seter for kulturelle arrangementer; Fremskaffelse av 
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Online musikk, ikke nedlastbar; Fremskaffelse av 
Online video, ikke nedlastbar; Innspillingsstudioer; 
Komponeringstjenester; Museumsdrift [fremvisning, 
utstilling]; Organisering av fester [underholdning]; 
Organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; Orkestervirksomhet; 
Privatundervisning; Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Publisering av musikk; 
Sceneoppførelser; Selskapsplanlegging 
[underholdning]; Showoppsetninger; Tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
Utgivelse av bøker; Utleie av lydutstyr; Utleie av 
sceneutstyr; Videofilming. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av 
internasjonal registrering nr. 1118676, i henhold til 
Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 295184 
(151) Reg.dato.: 2012.10.22 
(300) Søknadsprioritet 2011.11.30, US, 85484018 
(210) Søknadsnr.: 201713528 
(220) Inndato: 2012.04.19 
(180) Registreringen utløper: 2022.04.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vivus, Inc., 900 E. Hamilton Ave., Suite 550, US-
CA95008 CAMPBELL, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; legemidler for behandling 
av erektil dysfunksjon og seksuelle dysfunksjoner og –
forstyrrelser, og for vedlikehold av seksuell helse, for 
bruk ved behandling og forebygging av inkontinens, for 
behandling av prostata- og urinveissykdommer og –
forstyrrelser, for behandling av hjerte-kar- og 
endotelsykdommer, -forstyrrelser eller dysfunksjon, for 
behandling av nevrodegenerative sykdommer, og for 
styrking av hukommelsen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen.
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295185 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707282 
(220) Inndato: 2017.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calorflex AS, c/o Torp Økonomi AS, Øvre Kullerød 5, 
3241 SANDEFJORD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Henrik Svane, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

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

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; oljerørledninger; 
trosser av metall. 

  Klasse 7   Pumper, koblingsanordninger, koblinger, koblinger til 
rør (flenser); maskiner for å lage tau, inkludert fibertau.

  Klasse 9   Reguleringstilbehør til oljerørledninger; Vekter; 

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

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

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

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

  Klasse 22   Tau av alle slag, inkludert fibertau; trosser, ikke av 
metall. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert, til 
byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer; prokuratjenester relatert til 
skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og 
reparasjoner under overfart, fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og 
fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til 
dette; bistå andre ved kjøp av tjenester fra 
underleverandører i forbindelse med byggevirksomhet, 
fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer, tørrdokking, flytende 
reparasjoner og reparasjoner under overfart, 
fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, 
reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, 
designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning og 
prosjektledelse; prokuratjenester (handel på vegne av 
andre) relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert til 
design og konstruksjonstegning; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til anskaffelse av 
materialer, utstyr og produkter; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til leasing og utleie 
av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, 
utstyr og produkter; prokuratjenester (handel på vegne 
av andre) relatert til levering av materialer, utstyr og 
produkter; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
lager; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
logistikk og forsyningskjede; ledelse av 
fortollingsbistand og fakturering; ledelse av konsulent- 
og faktureringstjeneste; fremskaffe leverandører av 
ledelsestjenester for andre, og bistå selv, i ledelse av 
og skiftoppsett for sveisere, kuttere og montører; bistå 
med interne og eksterne informasjonstjenester relatert 
til alt det forannevnte. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
(111) Reg.nr.: 295186 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707280 
(220) Inndato: 2017.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calorflex AS, c/o Torp Økonomi AS, Øvre Kullerød 5, 
3241 SANDEFJORD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Henrik Svane, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

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

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; oljerørledninger; 
trosser av metall. 

  Klasse 7   Pumper, koblingsanordninger, koblinger, koblinger til 
rør (flenser); maskiner for å lage tau, inkludert fibertau.

  Klasse 9   Reguleringstilbehør til oljerørledninger; Vekter; 
presisjonsvekter; vektlodd; avstandselementer, 
vektkontrollelementer og isolering av umbilicals 
(navlestrenger), rør og kabler. 

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

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

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

  Klasse 22   Tau av alle slag, inkludert fibertau; trosser, ikke av 
metall. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert, til 
byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer; prokuratjenester relatert til 
skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og 
reparasjoner under overfart, fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og 
fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til 
dette; bistå andre ved kjøp av tjenester fra 
underleverandører i forbindelse med byggevirksomhet, 
fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer, tørrdokking, flytende 
reparasjoner og reparasjoner under overfart, 
fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, 
reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, 
designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning og 
prosjektledelse; prokuratjenester (handel på vegne av 
andre) relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert til 
design og konstruksjonstegning; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til anskaffelse av 

materialer, utstyr og produkter; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til leasing og utleie 
av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, 
utstyr og produkter; prokuratjenester (handel på vegne 
av andre) relatert til levering av materialer, utstyr og 
produkter; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
lager; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
logistikk og forsyningskjede; ledelse av 
fortollingsbistand og fakturering; ledelse av konsulent- 
og faktureringstjeneste; fremskaffe leverandører av 
ledelsestjenester for andre, og bistå selv, i ledelse av 
og skiftoppsett for sveisere, kuttere og montører; bistå 
med interne og eksterne informasjonstjenester relatert 
til alt det forannevnte. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295187 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707278 
(220) Inndato: 2017.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calorflex AS, c/o Torp Økonomi AS, Øvre Kullerød 5, 
3241 SANDEFJORD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Henrik Svane, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

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

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; oljerørledninger; 
trosser av metall. 

  Klasse 7   Pumper, koblingsanordninger, koblinger, koblinger til 
rør (flenser); maskiner for å lage tau, inkludert fibertau.

  Klasse 9   Reguleringstilbehør til oljerørledninger; Vekter; 
presisjonsvekter; vektlodd; avstandselementer, 
vektkontrollelementer og isolering av umbilicals 
(navlestrenger), rør og kabler. 

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

  Klasse 17   Rør og slanger av komposittmateriale og 
koblingsstykker dertil; Rør og slanger av 
komposittmateriale av kveilbar eller spolbar type; Rør 
og slanger av komposittmateriale for bruk i olje- og 
gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør og 
slanger av komposittmateriale for bruk innen 
geotermikk. Rør (fleksible) ikke av metall; Koblingsrør; 
Rør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon 
av olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; 
Rør, ikke av metall, for bruk for vannbåren 
varmeisolasjonsmateriale; isoleringsbånd; 
isoleringstape; varmeisolerende materiale; isolasjon for 
olje- og gassrørledninger; polstringsmateriale av gummi 
eller plast. 
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  Klasse 19   Rørledninger, ikke av metall; Rør (vann) ikke av 
metall; Rør for sentralvarmeanlegg. 

  Klasse 22   Tau av alle slag, inkludert fibertau; trosser, ikke av 
metall. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert, til 
byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer; prokuratjenester relatert til 
skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og 
reparasjoner under overfart, fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og 
fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til 
dette; bistå andre ved kjøp av tjenester fra 
underleverandører i forbindelse med byggevirksomhet, 
fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer, tørrdokking, flytende 
reparasjoner og reparasjoner under overfart, 
fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, 
reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, 
designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning og 
prosjektledelse; prokuratjenester (handel på vegne av 
andre) relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert til 
design og konstruksjonstegning; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til anskaffelse av 
materialer, utstyr og produkter; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til leasing og utleie 
av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, 
utstyr og produkter; prokuratjenester (handel på vegne 
av andre) relatert til levering av materialer, utstyr og 
produkter; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
lager; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
logistikk og forsyningskjede; ledelse av 
fortollingsbistand og fakturering; ledelse av konsulent- 
og faktureringstjeneste; fremskaffe leverandører av 
ledelsestjenester for andre, og bistå selv, i ledelse av 
og skiftoppsett for sveisere, kuttere og montører; bistå 
med interne og eksterne informasjonstjenester relatert 
til alt det forannevnte. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295188 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201707273 
(220) Inndato: 2017.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Calorflex AS, c/o Torp Økonomi AS, Øvre Kullerød 5, 
3241 SANDEFJORD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Henrik Svane, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

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

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; oljerørledninger; 
trosser av metall. 

  Klasse 7   Pumper, koblingsanordninger, koblinger, koblinger til 
rør (flenser); maskiner for å lage tau, inkludert fibertau.

  Klasse 9   Reguleringstilbehør til oljerørledninger; Vekter; 
presisjonsvekter; vektlodd; avstandselementer, 
vektkontrollelementer og isolering av umbilicals 
(navlestrenger), rør og kabler. 

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

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

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

  Klasse 22   Tau av alle slag, inkludert fibertau; trosser, ikke av 
metall. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert, til 
byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer; prokuratjenester relatert til 
skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og 
reparasjoner under overfart, fabrikasjon av 
stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og 
fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til 
dette; bistå andre ved kjøp av tjenester fra 
underleverandører i forbindelse med byggevirksomhet, 
fabrikasjon og reparasjon av offshore 
produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og 
spesialiserte fartøyer, tørrdokking, flytende 
reparasjoner og reparasjoner under overfart, 
fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, 
reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, 
designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning og 
prosjektledelse; prokuratjenester (handel på vegne av 
andre) relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; 
prokuratjenester (handel på vegne av andre) relatert til 
design og konstruksjonstegning; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til anskaffelse av 
materialer, utstyr og produkter; prokuratjenester 
(handel på vegne av andre) relatert til leasing og utleie 
av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, 
utstyr og produkter; prokuratjenester (handel på vegne 
av andre) relatert til levering av materialer, utstyr og 
produkter; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
lager; egen drift og ledelse på vegne av andre av 
logistikk og forsyningskjede; ledelse av 
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fortollingsbistand og fakturering; ledelse av konsulent- 
og faktureringstjeneste; fremskaffe leverandører av 
ledelsestjenester for andre, og bistå selv, i ledelse av 
og skiftoppsett for sveisere, kuttere og montører; bistå 
med interne og eksterne informasjonstjenester relatert 
til alt det forannevnte. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295189 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201708677 
(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: 
 CITYBOX AS, Kong Oscars gate 45, 5017 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsledelse av hoteller; 
rådgivningstjenester innen hotelladministrasjon. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
organisering av kurs, konferanser, kongresser og 
seminar; nattklubber; showoppsetninger; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
hoteller, moteller og pensjonater; hotell-, bar- og 
restauranttjenester; catering; 
hotellinformasjonstjenester; hotellreservasjonstjenester; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295190 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709662 
(220) Inndato: 2017.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bjørn Reidar Larsen, Gangvegen 6, 4100 
JØRPELAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 

sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295191 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201708682 
(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: 
 DUGGFRISKT AS, Ballerud alle 1, 1363 HØVIK, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 

sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295192 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201709406 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  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. 
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  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295193 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.20, EM, 015957731 
(210) Søknadsnr.: 201704016 
(220) Inndato: 2017.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 East Import i Höör AB, Box 88, SE-24322 HÖÖR, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, SE-22007 

LUND, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rengjørings- og duftmidler; rengjøringsmidler til 
kjøretøy; sjampo til kjøretøy; midler for rengjøring av 
båter; toalettpreparater og –produkter, såper, 
kosmetikk. 

  Klasse 6   Hengelåser; adresseholdere for dyr; bur av metall; 
sykkelparkeringsinstallasjoner av metall; beholdere, 
samt transport- og innpakningsartikler av metall. 

  Klasse 7   Jordbruksmaskiner; hagemaskiner; hageapparater; 
skogbruksmaskiner; hekksakser; gressklippere; raker. 

  Klasse 8   Jordbruksredskaper; hageredskaper; 
hagearkitektverktøy; verktøy for landskapsarkitektur, 
beskjærings- og kappeverktøy; gartnersakser; 
hekktrimmere; raker.   

  Klasse 9   Vekter, sikkerhets- og sikringsutstyr; 
sikkerhetshansker for beskyttelse mot ulykker eller 
skader; støvler for beskyttelse mot ulykker; batterier; 
lysemitterende dioder (LED); solceller; ekstrabatterier 
for mobiltelefoner; ladere for mobiltelefoner; etuier 
tilpasset for mobiltelefoner; etuier for elektroniske 
lesebrett; stativ tilpasset for mobiltelefoner; stativer for 
nettbrett-datamaskiner; informasjonsteknologi- og 
audiovisuelt utstyr; audiovisuelle og fotografiske 
innretninger; høyttalere. 

  Klasse 11   Belysning og lysreflektorer; belysning og lysreflektorer 
til kjøretøy: sykkellys; LED-lys; hagebelysning; 
elektriske fakler; utstyr for tilberedning, oppvarming, 
avkjøling og behandling av mat og drikke. 

  Klasse 12   Kjøretøy og befordringsmidler; sykler; motoriserte 
sykler; elektriske sykler; deler og tilbehør til kjøretøy; 
hjul, dekk og larveføtter; pumper for påfylling av luft i 
sykkeldekk; sykkelstativer; trillebårer. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, skinn og huder; salmakervarer, 
sveper og dyreutstyr; hundelenker; hundehalsbånd; 
bager og vesker, lommebøker og andre bæreenheter; 
holdere til bagasjemerker; paraplyer; lommebøker. 

  Klasse 20   Dyreboliger og –senger; hengelåser, ikke av metal; 
bur for dyr; beholdere, samt lukkeinnretninger og 
holdere for slike, ikke-metalliske; møbler og 
innredningsutstyr (furnishing); statuer, statuetter, 
kunstverk samt ornamenter og dekorasjoner, laget av 
materialer som tre, voks, gips eller plast, inkludert i 
klassen. 

  Klasse 21   Fôringsskåler for dyr; bur for kjæledyr; servise, 
kokekar og beholdere; husholdningsbeholdere for 
lagring av mat til kjæledyr; hagehansker, råglass eller 
halvfabrikata av glass, ikke spesifisert for bruk; 
hagesprøyter; servise, kokekar og beholdere; 
dekorative puter.     

  Klasse 22   Varer laget av tekstiler og fibre; remmer og bånd; 
bager, vesker og sekker for innpakking, lagring og 
transport; rep og snører; lisser og snorer av 
lærimitasjoner. 

  Klasse 24   Belegg av filt; vevede stoffer; tekstilvarer og 
erstatninger for tekstiler; håndklær; gardiner; sengetøy; 
dekorative putetrekk. 

  Klasse 25   Hansker (klær); tøfler; støvler; klær; sko; hatter og 

luer. 
  Klasse 28   Leker, spill, leketøy og moroartikler; leker og leketøy 

for dyr; sportsartikler og –utstyr; festdekorasjoner og 
kunstige juletrær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295194 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201708222 
(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: 
 Kim Skorgenes, Olav Digresvei 57, 3170 SEM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Datatjenester i form av nedlasting av programvare til 

datamaskin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295195 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201705455 
(220) Inndato: 2017.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.27 
(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   Mobiltelefoner og smarttelefoner; nettbrett; elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter for bruk i telekommunikasjon; apparater 
for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for 
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, lyd-
, bilde-, data- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; 
apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring 
av tale, tekst, lyd, bilde og data; instrumenter for 
behandling av informasjon og instrumenter for radio-, 
tele- og datakommunikasjon; elektroniske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter for 
telekommunikasjon og datakommunikasjon; apparater 
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske 
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner 
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med displayenheter, samtlige for behandling, 
registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning 
og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for 
overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av 
elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og 
syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; 
telefonsvarere apparater og instrumenter for 
elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk 
handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord 
og tele- og datanett; elektroniske apparater og 
instrumenter for fjerntilgang til onlineinformasjon; 
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; 
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av 
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; 
innregistrerte dataprogrammer; programvare på 
magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, 
plater og minneinnretninger; utstyr for 
kryptering/dekryptering av data, stemme og 
taleinformasjon samt for video- og 
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og 
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av 
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, 
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og 
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, 
stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, 
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og 
optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter 
for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, 
mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, 
nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; 
betalingskort; kontokort. 

  Klasse 38   Kringkastingstjenester, telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til kringkasting, 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og 
radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; 
datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over 
elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; 
sending, overføring og mottagelse av 
databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, 
data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 
online- kommunikasjon og kommunikasjon over 
Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; 
data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske 
nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; 
satellittoverføringstjenester; utleie av tilgangstid til 
databaser. 

  Klasse 42   Dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 
tekniske beregninger og dataprogrammering; 
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); 
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; 
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av 
programvare og programmer; forskning vedrørende 
utvikling av telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester 
relatert til telekommunikasjon; utleie av 
dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295196 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201705456 
(220) Inndato: 2017.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.27 
(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   Mobiltelefoner og smarttelefoner; nettbrett; elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter for bruk i telekommunikasjon; apparater 
for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for 
sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, lyd-
, bilde-, data- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; 
apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring 
av tale, tekst, lyd, bilde og data; instrumenter for 
behandling av informasjon og instrumenter for radio-, 
tele- og datakommunikasjon; elektroniske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter for 
telekommunikasjon og datakommunikasjon; apparater 
for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske 
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner 
med displayenheter, samtlige for behandling, 
registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning 
og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for 
overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av 
elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og 
syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; 
telefonsvarere apparater og instrumenter for 
elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk 
handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord 
og tele- og datanett; elektroniske apparater og 
instrumenter for fjerntilgang til onlineinformasjon; 
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; 
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av 
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; 
innregistrerte dataprogrammer; programvare på 
magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, 
plater og minneinnretninger; utstyr for 
kryptering/dekryptering av data, stemme og 
taleinformasjon samt for video- og 
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og 
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av 
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, 
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og 
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, 
stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, 
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og 
optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter 
for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, 
mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, 
nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; 
betalingskort; kontokort. 
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  Klasse 38   Kringkastingstjenester, telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til kringkasting, 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og 
radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; 
datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over 
elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; 
sending, overføring og mottagelse av 
databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, 
data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 
online- kommunikasjon og kommunikasjon over 
Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; 
data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske 
nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; 
satellittoverføringstjenester; utleie av tilgangstid til 
databaser. 

  Klasse 42   Dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 
tekniske beregninger og dataprogrammering; 
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); 
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; 
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av 
programvare og programmer; forskning vedrørende 
utvikling av telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester 
relatert til telekommunikasjon; utleie av 
dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295197 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201515679 
(220) Inndato: 2015.12.10 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DISCOVERY NETWORKS NORWAY AS, Nydalen Allé 
37, 0422 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; fjernsynsannonser 
og -reklame. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kringkastingstjenester; overføring av fjernsynsinnhold 
via kabel og internett; fjernsynssendinger; trådløs 
overføring av fjernsynsinnhold; overføring av 
fotballkamper og -arrangementer via fjernsyn og andre 
telekommunikasjonsmedier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295198 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201702668 
(220) Inndato: 2017.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 777388 Ontario Limited, 3-1050 Pachino Court,, CA-
ONL7L6B9 BURLINGTON, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av 
lyd; systemer for elektronisk akustisk behandling; 
systemer for lydmaskering/lydfiltrering (masking 
sound), distribuering av lyd (Public Address - PA) og 
musikk; programvare, inkludert programvare for bruk i 
relasjon til 
lydmaskeringssystemer/lydfiltreringssystemer, 
lydsystemer, CD-plater, kassetter, plater; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert tilfeldige 
støygeneratorer, høyttalere, forsterkere, lyd- 
inngangsmoduler, strømforsyninger, fjernkontroller og 
veggbrytere. 

  Klasse 37   Inspeksjons-, installasjons-, tunings- og 
vedlikeholdstjenester knyttet til systemer for maskering 
av lyd/lydfiltrering (masking sound), distribuering av lyd 
(Public Address - PA) og musikk. 

  Klasse 42   Designtjenester, inkludert interiørdesigntjenester og 
designtjenester knyttet til systemer for 
lydmaskering/lydfiltrering (masking sound), 
distribuering av lyd (Public Address - PA) og musikk; 
evaluerings-, og konfigurasjonstjenester knyttet til 
systemer for maskering av lyd/lydfiltrering (masking 
sound), distribuering av lyd (Public Address - PA) og 
musikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295199 
(151) Reg.dato.: 2017.11.27 
(210) Søknadsnr.: 201706438 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Raymond Andre Werner, Gurinestubben 19, 0584 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 

sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik; krydderier; 
is. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 



registrerte varemerker 2017.12.04 - nr 49/17

37 
 

(111) Reg.nr.: 295200 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201705132 
(220) Inndato: 2017.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FJORDKRAFT AS, Postboks 3507 Fyllingsdalen, 5845 
BERGEN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og 
markedsføring av elektrisk kraft og andre energiformer, 
av forsikring, av finansiell og monetær virksomhet, av 
incentivordninger, salg av tele-, data-, og 
mobilkommunikasjonsabonnement og tele, data og 
mobiltelefonprodukter; markedsanalyser; 
kundeveiledning ved kjøp og salg av elektrisk kraft, 
tele-, data-, og mobilkommunikasjonsabonnement; 
økonomiske beregninger; informasjonsvirksomhet om 
priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om 
fakturaer; fremskaffe netthandelstjenester og 
rådgivningstjenester relatert hertil; tilby netthandel med 
reiser, klær, sko, sportsutstyr, forbrukerelektronikk, hus 
og hjemrelaterte produkter, velvære produkter, 
underholdningsprodukter og produkter til barn. 

  Klasse 36   Meglervirksomhet for kraftforsyning; 
forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetær 
virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig drift av 
fordelsprogram; forretninger med fast eiendom. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater; installasjon og reparasjon av 
kraftledninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av utstyr for kraftdistribusjon; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av utstyr for kraftforsyning; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr 
og –instrumenter; utleie av nett til kraftforsyning. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester, 
satellittkommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte; 
SMS- og MMS-tjenester; sending, overføring og 
mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data via tele- og 
datanettverk; telefontjenester; personsøkertjenester; 
telefonkonferansetjenester; telefonsvarertjenester; e-
posttjenester; tilveiebringelse av tilgang til tele- og 
datakommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
tilgang til databaser; tilveiebringelse av samtalerom 
(chat rooms) ; rutingtjenester; samtalestyring, 
samtalefordeling og kødirigering i telenettet; 
administrasjon og overvåkning av 
kommunikasjonsnettverk; drift av 
datapakketransmisjonsnett; utleie av systemer og utstyr 
for kringkasting og tele-, data- og radiokommunikasjon.

  Klasse 39   Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med strømdistribusjon og andre energiformer; 
strømforsyningstjenester; distribusjon av elektrisitet og 
andre energiformer; distribusjon av elektrisk kraft; 
vannforsyning; vanndistribusjon. 

  Klasse 40   Produksjon av elektrisk kraft og andre energiformer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295201 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201705131 
(220) Inndato: 2017.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FJORDKRAFT AS, Postboks 3507 Fyllingsdalen, 5845 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og 
markedsføring av elektrisk kraft og andre energiformer, 
av forsikring, av finansiell og monetær virksomhet, av 
incentivordninger, salg av tele-, data-, og 
mobilkommunikasjonsabonnement og tele, data og 
mobiltelefonprodukter; markedsanalyser; 
kundeveiledning ved kjøp og salg av elektrisk kraft, 
tele-, data-, og mobilkommunikasjonsabonnement; 
økonomiske beregninger; informasjonsvirksomhet om 
priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om 
fakturaer; fremskaffe netthandelstjenester og 
rådgivningstjenester relatert hertil; tilby netthandel med 
reiser, klær, sko, sportsutstyr, forbrukerelektronikk, hus 
og hjemrelaterte produkter, velvære produkter, 
underholdningsprodukter og produkter til barn. 

  Klasse 36   Meglervirksomhet for kraftforsyning; 
forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetær 
virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig drift av 
fordelsprogram; forretninger med fast eiendom. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater; installasjon og reparasjon av 
kraftledninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av utstyr for kraftdistribusjon; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av utstyr for kraftforsyning; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr 
og –instrumenter; utleie av nett til kraftforsyning. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester, 
satellittkommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte; 
SMS- og MMS-tjenester; sending, overføring og 
mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data via tele- og 
datanettverk; telefontjenester; personsøkertjenester; 
telefonkonferansetjenester; telefonsvarertjenester; e-
posttjenester; tilveiebringelse av tilgang til tele- og 
datakommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
tilgang til databaser; tilveiebringelse av samtalerom 
(chat rooms) ; rutingtjenester; samtalestyring, 
samtalefordeling og kødirigering i telenettet; 
administrasjon og overvåkning av 
kommunikasjonsnettverk; drift av 
datapakketransmisjonsnett; utleie av systemer og utstyr 
for kringkasting og tele-, data- og radiokommunikasjon.

  Klasse 39   Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med strømdistribusjon og andre energiformer; 
strømforsyningstjenester; distribusjon av elektrisitet og 
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andre energiformer; distribusjon av elektrisk kraft; 
vannforsyning; vanndistribusjon. 

  Klasse 40   Produksjon av elektrisk kraft og andre energiformer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295202 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201713548 
(220) Inndato: 2017.10.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BUNADSBELTESPESIALISTEN - HAUGLAND, Øyfjell 
Dyrdalsvegen 28, 3890 VINJE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstilmatriell og stoffmatriell. 
  Klasse 25   Hodeplagg, Belte, Band. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295203 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201713549 
(220) Inndato: 2017.10.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BUNADSBELTESPESIALISTEN - HAUGLAND, Øyfjell 
Dyrdalsvegen 28, 3890 VINJE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstilmatriell og stoffmatriell. 
  Klasse 25   Belte, Hodeplagg, Band. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295204 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201508731 
(220) Inndato: 2015.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; toalettpreparater for pleie av munn, 
tenner, hals, gommer og munnhule; rensemidler for 
toalettbruk til forebyggelse av tannsten og tannråte; 
rensemidler til toalettbruk for rensing og pleie av 
tennene; rensemidler til toalettbruk for kosmetisk 
polering av tennene; kosmetisk tannblekemiddel, 
tannpulver og -pasta; munnvann og -spray, ikke for 

medisinsk bruk; tannpleiemidler, nemlig tanngel og 
fluorgel; fluor munnvann (ikke til medisinsk bruk); 
rensepudder til toalettbruk; halsspray til toalettbruk; alle 
for salg via Internet.  

  Klasse 5   Sanitære og hygieniske preparater for medisinske 
formål; hudpleie (farmasøytiske preparater for -); 
naturmedisiner for medisinske formål; plaster; material 
for forbindinger; desinfeksjonsmidler; de forannevnte 
varer bare for menneskelig bruk; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 6   Verktøy av metall, verktøybokser og verktøyskrin av 
metall; alle for salg via Internet. 

  Klasse 7   Maskinverktøy; alle for salg via Internet. 
  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 11   Elektriske innretninger, nemlig espressomaskiner og 
kaffemaskiner for husholdningsbruk og/eller for 
kommersiell bruk; vannfiltre; vannfiltrerings- og 
vannrensingsenheter og reserveinnsatser og -filtre 
derfor; alle for salg via Internet. 

  Klasse 12   Dekk for kjøretøyer og deres deler; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; alle for salg via Internet. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; blader, bøker, trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 20   Speil, billedrammer; puter, pyntegjenstander og dekor; 
alle for salg via Internet; alle for salg via Internet. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper (ikke av edelt 
metall eller plettert dermed); kammer og svamper; 
børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser); hånddrevne kaffekverner og 
kaffemalere, isolerte kaffe- og drikkebegre, 
termoskopper, pappkrus, kaffefiltre for gjenbruk (ikke 
av papir), glass- og drikkebrikker (ikke av papir), 
isolerte vakuumflasker, termosflasker, kaffekopper, 
tekopper og krus, glasstøy, servise, tallerkener og 
boller, gryteunderlag, ikke-elektriske kaffetraktere, ikke-
elektriske presskaffekanner, ikke-elektriske tekjeler, te-
egg, tefiltre, tekanner, tesiler, lysholdere (ikke av edelt 
metall), lysestaker (ikke av edelt metall), keramiske 
figurer, porselensfigurer; bur for kjæledyr, transportbur 
for kjæledyr, matbeholdere for kjæledyr, fuglebur; alle 
for salg via Internet. 

  Klasse 22   Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker 
(ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; alle for salg via Internet. 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
senge- og bordtepper; sengetøy, puter og putetrekk, 
pledd, tepper, håndklær, gardiner og andre tekstilvarer; 
alle for salg via Internet; alle for salg via Internet. 

  Klasse 26   Kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster; alle for salg via Internet; alle for salg 
via Internet. 

  Klasse 27   Gulvtepper; alle for salg via Internet. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; leketøy for kjæledyr; gymnastikk- og 

sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
dataspill; spilleapparater, alene for bruk med tv-
apparater, elektriske spill-innretninger, deler, 
komponenter, tilbehør, utstyr og reservedeler for eller 
spesielt tilpasset de forannevnte varer; alle for salg via 
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Internet. 
  Klasse 31   Næringsmidler til dyr, tyggeben, strø for dyr, planter 

for innendørs akvarier; alle for salg via Internet. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
fremskaffe netthandelstjenester til medlemmer av en 
medlemsklubb hvor medlemmer kan bestille varer via 
internettbutikker til fordelaktige priser og samtidig 
oppnå bonuspoeng, herunder varer som nevnt ovenfor 
i klassene 3,5, 6, 7, 8,9,11,14,16,18,20, 
21,22,23,24,25,26, 27,28, 31; rådgivningstjenester 
relatert hertil; tilby netthandel med dietetiske 
næringsmidler for mennesker og helsekost og 
kosttilskudd for mennesker; markedsføring av elektrisk 
kraft og andre energiformer, av forsikring, av finansiell 
og monetær virksomhet, av incentivordninger, av 
reiser, av hoteller; alle foran nevnte tjenester tilbudt til 
medlemmer i medlemskapsklubb. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetær 
virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig drift av 
fordelsprogram om innsamling og innløsning av 
bonuspoeng; finansiell virksomhet, nemlig innsamling 
og innløsning av bonuspoeng mellom flere partnere fra 
forskjellige bransjer (krysslojalitetsordning); forretninger 
med fast eiendom; alle foran nevnte tjenester tilbudt til 
medlemmer av medlemsklubb.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner, bøker, tekster, kinematografiske filmer, 
lydopptak, on-line tilveiebringelse av musikk, 
tilveiebringe artikler, ikke-nedlastbare filmer og ikke-
nedlastbare tv-programmer innen områdene musikk, 
video, radio, TV, aktuelle hendelser, sport, spill, 
kulturelle begivenheter, komedie, drama, innhold for 
barn, dokumentarer, nåværende, planlagte og 
historiske tilbud om musikk, bøker, TV og filmer, 
kjendisunderholdning, samt kunst og fritidsaktiviteter 
via kommunikasjonsnettverk; alle foran nevnte tjenester 
tilbudt til medlemmer av medlemsklubb. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295205 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201516323 
(220) Inndato: 2015.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alexandra Bring AB, TRE LILJOR 2 B, SE-11344 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bager, vesker, sekker, kofferter; bager, vesker og 
kofferter for håndbagasje; sportsbager og –vesker, 
lommebøker. 

  Klasse 28   Sportsartikler; ankel- og håndleddsvekter for trening; 
maskiner med vekter, for bruk ved fysisk trening; 
sportsballer; knebeskyttere (sportsartikler); 
vektløfterbelter (sportsartikler); albuebeskyttere 
(sportsartikler); suspensorier; sleder, kjelker 
(sportsartikler); sportsartikler i form av baller; 
leggbeskyttere (sportsartikler); hånd-/nevebeskyttere 
(sportsartikler); beskyttelsespolstringer for sport; 
håndtak og grep for sportsartikler; håndbeskyttere 
tilpasset for sportsbruk; vesker, kofferter esker og 
kasser tilpasset for sportsartikler; sportsartikler, ikke 
inkludert i andre klasser; manualer og håndvekter; 
manualer og håndvekter (for vektløfting); håndtak og 
skaft for manualer og håndvekter. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295206 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201508792 
(220) Inndato: 2015.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 

tannpussemidler; toalettpreparater for pleie av munn, 
tenner, hals, gommer og munnhule; rensemidler for 
toalettbruk til forebyggelse av tannsten og tannråte; 
rensemidler til toalettbruk for rensing og pleie av 
tennene; rensemidler til toalettbruk for kosmetisk 
polering av tennene; kosmetisk tannblekemiddel, 
tannpulver og -pasta; munnvann og -spray, ikke for 
medisinsk bruk; tannpleiemidler, nemlig tanngel og 
fluorgel; fluor munnvann (ikke til medisinsk bruk); 
rensepudder til toalettbruk; halsspray til toalettbruk; alle 
for salg via Internet.  

  Klasse 5   Sanitære og hygieniske preparater for medisinske 
formål; hudpleie (farmasøytiske preparater for -); 
naturmedisiner for medisinske formål; plaster; material 
for forbindinger; desinfeksjonsmidler; de forannevnte 
varer bare for menneskelig bruk; alle for salg via 
Internet.  

  Klasse 6   Verktøy av metall, verktøybokser og verktøyskrin av 
metall; alle for salg via Internet. 

  Klasse 7   Maskinverktøy; alle for salg via Internet. 
  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
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barberkniver, -høvler og -maskiner; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 11   Elektriske innretninger, nemlig espressomaskiner og 
kaffemaskiner for husholdningsbruk og/eller for 
kommersiell bruk; vannfiltre; vannfiltrerings- og 
vannrensingsenheter og reserveinnsatser og -filtre 
derfor; alle for salg via Internet. 

  Klasse 12   Dekk for kjøretøyer og deres deler; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; alle for salg via Internet. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; blader, bøker, trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 20   Speil, billedrammer; puter, pyntegjenstander og dekor; 
alle for salg via Internet; alle for salg via Internet.  

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper (ikke av edelt 
metall eller plettert dermed); kammer og svamper; 
børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser); hånddrevne kaffekverner og 
kaffemalere, isolerte kaffe- og drikkebegre, 
termoskopper, pappkrus, kaffefiltre for gjenbruk (ikke 
av papir), glass- og drikkebrikker (ikke av papir), 
isolerte vakuumflasker, termosflasker, kaffekopper, 
tekopper og krus, glasstøy, servise, tallerkener og 
boller, gryteunderlag, ikke-elektriske kaffetraktere, ikke-
elektriske presskaffekanner, ikke-elektriske tekjeler, te-
egg, tefiltre, tekanner, tesiler, lysholdere (ikke av edelt 
metall), lysestaker (ikke av edelt metall), keramiske 
figurer, porselensfigurer; bur for kjæledyr, transportbur 
for kjæledyr, matbeholdere for kjæledyr, fuglebur; alle 
for salg via Internet 

  Klasse 22   Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker 
(ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; alle for salg via Internet. 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
senge- og bordtepper; sengetøy, puter og putetrekk, 
pledd, tepper, håndklær, gardiner og andre tekstilvarer; 
alle for salg via Internet; alle for salg via Internet. 

  Klasse 26   Kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster; alle for salg via Internet; alle for salg 
via Internet. 

  Klasse 27   Gulvtepper; alle for salg via Internet. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; leketøy for kjæledyr; gymnastikk- og 

sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
dataspill; spilleapparater, alene for bruk med tv-
apparater, elektriske spill-innretninger, deler, 
komponenter, tilbehør, utstyr og reservedeler for eller 
spesielt tilpasset de forannevnte varer; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr, tyggeben, strø for dyr, planter 
for innendørs akvarier; alle for salg via Internet. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
fremskaffe netthandelstjenester til medlemmer av en 
medlemsklubb hvor medlemmer kan bestille varer via 
internettbutikker til fordelaktige priser og samtidig 
oppnå bonuspoeng, herunder varer som nevnt ovenfor 
i klassene 3,5, 6, 7, 8,9,11,14,16,18,20, 
21,22,23,24,25,26, 27,28, 31; rådgivningstjenester 
relatert hertil; tilby netthandel med dietetiske 
næringsmidler for mennesker og helsekost og 
kosttilskudd for mennesker; markedsføring av elektrisk 
kraft og andre energiformer, av forsikring, av finansiell 

og monetær virksomhet, av incentivordninger, av 
reiser, av hoteller; alle foran nevnte tjenester tilbudt til 
medlemmer i medlemskapsklubb. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetær 
virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig drift av 
fordelsprogram om innsamling og innløsning av 
bonuspoeng; finansiell virksomhet, nemlig innsamling 
og innløsning av bonuspoeng mellom flere partnere fra 
forskjellige bransjer (krysslojalitetsordning); forretninger 
med fast eiendom; alle foran nevnte tjenester tilbudt til 
medlemmer av medlemsklubb.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner, bøker, tekster, kinematografiske filmer, 
lydopptak, on-line tilveiebringelse av musikk, 
tilveiebringe artikler, ikke-nedlastbare filmer og ikke-
nedlastbare tv-programmer innen områdene musikk, 
video, radio, TV, aktuelle hendelser, sport, spill, 
kulturelle begivenheter, komedie, drama, innhold for 
barn, dokumentarer, nåværende, planlagte og 
historiske tilbud om musikk, bøker, TV og filmer, 
kjendisunderholdning, samt kunst og fritidsaktiviteter 
via kommunikasjonsnettverk; alle foran nevnte tjenester 
tilbudt til medlemmer av medlemsklubb. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295207 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201508803 
(220) Inndato: 2015.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske 
produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, 
hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, kjemiske produkter for konservering 
av næringsmidler; garvestoffer; blomsterjord og 
muldjord; preparater for forbedring av jordsmonnet; 
bløtgjøringsmidler for vann; destillert vann; 
duggfjernepreparater; lim (grunnings- og 
etterbehandlingsmidler), tapetlim, lærlim, 
limoppløsningsmidler; konserveringsmidler for 
murstein, murverk, sement og teglstein; eddiksprit; 
fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke 
eksponerte filmer, papir for fotografering, fotografiske 
fremkallingsmidler; fluor; klor; frostvæsker; kjølevesker 
for kjøretøymotorer; kjemiske produkter for 
impregnering av lær og tekstiler; midler for røking av 
kjøtt; alle for salg via Internet. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere; alle for salg via Internet. 

  Klasse 3   Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler, barbersåper og barberskum; alle for 
salg via Internet. 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for lys; fett for lær, fett 
for skotøy, stearinlys, parfymerte lys og vokslys; kulltre 
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(brensel); kullbriketter; torvbriketter og trebriketter 
(brensel), ved, oljer for konservering av lær og tekstiler, 
trespon for opptenning; smørefett, smøremidler og 
smøreoljer; alle for salg via Internet. 

  Klasse 5   Veterinære preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
vitaminpreparater; desinfeksjonsmidler; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn 
manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; alle 
for salg via Internet. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. Knivsmedvarer, 
gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og maskiner; 
barberblader; alle for salg via Internet. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; lyspærer, kaffetraktere 
(elektriske), grillapparater, utegriller, grillspidd, 
hårtørrere, elektriske lys for juletrær; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 12   Kjøretøyer, inkludert sykler, befordringsmidler til bruk 
på land, i luften eller i vannet; alle for salg via Internet. 

  Klasse 13   Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; 
fyrverkerisaker; alle for salg via Internet. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer; alle for salg via Internet. 

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

  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; alle for salg via Internet. 

  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 (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); alle for salg 
via Internet. 

  Klasse 22   Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker 
(ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; alle for salg via Internet. 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål; alle for salg via 
Internet.  

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper; alle for salg via Internet; alle for 
salg via Internet. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; alle for salg via Internet. 
  Klasse 26   Kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, 

hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster; alle for salg via Internet. 

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum, og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale); alle for salg via 
Internet. 

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

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

salg via Internet. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse av 

handelsvirksomhet, import, eksport og salg av 
dagligvarer; annonse og reklamevirksomhet, bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende 
tjenester, markedsstudier og undersøkelser, spredning 
av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og 
vareprøver, rådgivning om reklame og om 
organisasjons og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, salg 
av matvarer; administrasjon av dagligvarehandel, 
annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-
virksomhet, salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsstudier og undersøkelser, 
spredning av reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, 
flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om 
organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg 
av  parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av 
tannpussemidler, av uedle metaller og legeringer av 
disse, av bygningsmaterialer av metall, ikke-
elektroniske kabler og -tråd av metall (uedelt), av 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvaver), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, verktøy og hageredskaper, av maskiner og 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
av barberkniver, blader, -høvler og -maskiner, av  
musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD 
filmer (innspilte), CD (innspilte), lommekalkulatorer, av 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, lyspærer, av 
kaffetraktere (elektriske), grillapparater, utegriller, 
grillspidd, hårtørrere, elektriske lys for juletrær, av 
barnevogner, av papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller papir, 
materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av 
artikler til bruk for kunstnere, av pensler, av 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, av engangsbleier av papir 
eller cellulose, av 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, av husholdnings- 
og, kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for 
børstbinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av 
stålull, av råglass eller halvfabrikata av glass (ikke 
glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kasseroller, 
gryter, øser, flaskeåpnere, korketrekkere, kokekjeler, 
kokeredskaper, ikke elektriske, leirgryter, servicer, 
lysestaker og lysmansjetter ikke av edelmetall, 
håndmikseredskaper, kanner, karafler, 
keramikkprodukter for husholdning, plastservice, 
fruktpresser for husholdningsbruk, ikke elektriske, 
pusseskinn, rengjøringsredskaper, rivjern 
(kjøkkenredskaper), porselensservice, pepper og 
saltbøsser, ikke av edelmetall, salatboller, 
serveringsfat, kakefat, skjærebrett, skurekluter, 
skuresvamper, skåler, spisepinner, sprøyteposer for 
dekorering, knivstativer, tørkestativer, strykebrett, 
stekeformer og stekepanner, stekeredskaper, ikke 
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elektriske, stekerister, toalettsett, toalettbørster, 
såpeholdere, tefiltre, ikke av edelmetall, tanntråd, 
tannbørster, teppebankere, tåteflaskevarmere, ikke 
elektriske, visper, ølkrus glass, sprøyter for vanning av 
blomster og planter, kopper, tallerkener, tåteflasker for 
barn, av klær, fottøy, hodeplagg for voksne og barn, av 
tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, av 
tapeter (ikke av tekstilmateriale), av spill og leketøy, av 
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 
klasser, av julepynt; kundeveiledning ved salg av 
dagligvarer og faghandelsvarer i klasse 1-34; 
rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse 
og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren; salg av barberhøvler og -blader, 
salg av lyspærer og lysrør; salg av tobakk, snus, 
sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av fyrstikker; 
salg av vitaminpreparater, av telekort, av papir, papp 
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, av 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler 
for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til 
bruk for kunstnere, av pensler, av skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), av 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av 
trykktyper, klisjeer, salg av olje-, bensin-, 
dieselprodukter, salg av parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, salg av 
veterinære preparater, salg av hygieniske preparater 
for medisinske formål, salg av husholdningsartikler, 
parfymeriprodukter; salg av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, malt; salg av øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, smoothies, saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker; salg av 
tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og 
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, alle for salg via Internet. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295208 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201508804 
(220) Inndato: 2015.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

muldjord; preparater for forbedring av jordsmonnet; 
bløtgjøringsmidler for vann; destillert vann; 
duggfjernepreparater; lim (grunnings- og 
etterbehandlingsmidler), tapetlim, lærlim, 
limoppløsningsmidler; konserveringsmidler for 
murstein, murverk, sement og teglstein; eddiksprit; 
fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke 
eksponerte filmer, papir for fotografering, fotografiske 
fremkallingsmidler; fluor; klor; frostvæsker; kjølevesker 
for kjøretøymotorer; kjemiske produkter for 
impregnering av lær og tekstiler; midler for røking av 
kjøtt; alle for salg via Internet. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere; alle for salg via Internet. 

  Klasse 3   Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler, barbersåper og barberskum; alle for 
salg via Internet. 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for lys; fett for lær, fett 
for skotøy, stearinlys, parfymerte lys og vokslys; kulltre 
(brensel); kullbriketter; torvbriketter og trebriketter 
(brensel), ved, oljer for konservering av lær og tekstiler, 
trespon for opptenning; smørefett, smøremidler og 
smøreoljer; alle for salg via Internet. 

  Klasse 5   Veterinære preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
vitaminpreparater; desinfeksjonsmidler; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn 
manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; alle 
for salg via Internet. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. Knivsmedvarer, 
gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og maskiner; 
barberblader; alle for salg via Internet. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; lyspærer, kaffetraktere 
(elektriske), grillapparater, utegriller, grillspidd, 
hårtørrere, elektriske lys for juletrær; alle for salg via 
Internet. 

  Klasse 12   Kjøretøyer, inkludert sykler, befordringsmidler til bruk 
på land, i luften eller i vannet; alle for salg via Internet. 

  Klasse 13   Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; 
fyrverkerisaker; alle for salg via Internet. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer; alle for salg via Internet. 

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

  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; alle for salg via Internet. 

  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 (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); alle for salg 
via Internet. 

  Klasse 22   Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker 
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(ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; alle for salg via Internet. 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål; alle for salg via 
Internet.  

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper; alle for salg via Internet; alle for 
salg via Internet. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; alle for salg via Internet. 
  Klasse 26   Kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, 

hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster; alle for salg via Internet. 

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum, og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale); alle for salg via 
Internet. 

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse av 
handelsvirksomhet, import, eksport og salg av 
dagligvarer; annonse og reklamevirksomhet, bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende 
tjenester, markedsstudier og undersøkelser, spredning 
av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og 
vareprøver, rådgivning om reklame og om 
organisasjons og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, salg 
av matvarer; administrasjon av dagligvarehandel, 
annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-
virksomhet, salgsfremmende tjenester, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsstudier og undersøkelser, 
spredning av reklameannonser, utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, 
flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om 
organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg 
av parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av 
tannpussemidler, av uedle metaller og legeringer av 
disse, av bygningsmaterialer av metall, ikke-
elektroniske kabler og -tråd av metall (uedelt), av 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvaver), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, verktøy og hageredskaper, av maskiner og 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
av barberkniver, blader, -høvler og -maskiner, av 
musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD 
filmer (innspilte), CD (innspilte), lommekalkulatorer, av 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, lyspærer, av 
kaffetraktere (elektriske), grillapparater, utegriller, 
grillspidd, hårtørrere, elektriske lys for juletrær, av 
barnevogner, av papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller papir, 
materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av 
artikler til bruk for kunstnere, av pensler, av 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, av engangsbleier av papir 
eller cellulose, av 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, av husholdnings- 
og, kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for 
børstbinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av 
stålull, av råglass eller halvfabrikata av glass (ikke 
glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kasseroller, 
gryter, øser, flaskeåpnere, korketrekkere, kokekjeler, 
kokeredskaper, ikke elektriske, leirgryter, servicer, 
lysestaker og lysmansjetter ikke av edelmetall, 
håndmikseredskaper, kanner, karafler, 
keramikkprodukter for husholdning, plastservice, 
fruktpresser for husholdningsbruk, ikke elektriske, 
pusseskinn, rengjøringsredskaper, rivjern 
(kjøkkenredskaper), porselensservice, pepper og 
saltbøsser, ikke av edelmetall, salatboller, 
serveringsfat, kakefat, skjærebrett, skurekluter, 
skuresvamper, skåler, spisepinner, sprøyteposer for 
dekorering, knivstativer, tørkestativer, strykebrett, 
stekeformer og stekepanner, stekeredskaper, ikke 
elektriske, stekerister, toalettsett, toalettbørster, 
såpeholdere, tefiltre, ikke av edelmetall, tanntråd, 
tannbørster, teppebankere, tåteflaskevarmere, ikke 
elektriske, visper, ølkrus glass, sprøyter for vanning av 
blomster og planter, kopper, tallerkener, tåteflasker for 
barn, av klær, fottøy, hodeplagg for voksne og barn, av 
tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, av 
tapeter (ikke av tekstilmateriale), av spill og leketøy, av 
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 
klasser, av julepynt; kundeveiledning ved salg av 
dagligvarer og faghandelsvarer i klasse 1-34; 
rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse 
og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren; salg av barberhøvler og -blader, 
salg av lyspærer og lysrør; salg av tobakk, snus, 
sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av fyrstikker; 
salg av vitaminpreparater, av telekort, av papir, papp 
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, av 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler 
for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til 
bruk for kunstnere, av pensler, av skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), av 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av 
trykktyper, klisjeer, salg av olje-, bensin-, 
dieselprodukter, salg av parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, salg av 
veterinære preparater, salg av hygieniske preparater 
for medisinske formål, salg av husholdningsartikler, 
parfymeriprodukter; salg av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, malt; salg av øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, smoothies, saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker; salg av 
tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og 
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, alle for salg via Internet. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295209 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201709940 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HERMANA AS, Waldemar Thranes gate 15 A, 0171 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvarer. 
  Klasse 41   Opplæring innen databehandling. 
  Klasse 42   Softwaretjenester [saas]; Konsulenttjenester innen 

dataprogramvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295210 
(151) Reg.dato.: 2017.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201710191 
(220) Inndato: 2017.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EMERCHANDISE AS, Strandgaten 59, 5004 BERGEN, 

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 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295211 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709972 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 YPER STRAUMANN STIAN KARIM STRAUMANN-
RIFAY, Thorvald Meyers gate  45 B, 0555 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner 
  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. Personlige kokketjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295212 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709901 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STIFTELSEN SEILSKIPET STATSRAAD LEHMKUHL, 
Skur 7, Bradbenken 2, 5003 BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; capser; regntøy; 
regnponsjoer; sydvester. 

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 

bartjenester; kafé- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; resepsjonstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295213 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709900 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STIFTELSEN SEILSKIPET STATSRAAD LEHMKUHL, 
Skur 7, Bradbenken 2, 5003 BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk i vannet; båter; seilbåter; 
skip. 

  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; billetter; 
kort; magasiner; tidsskrifter; bøker; plakater; 
publikasjoner; aviser. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer; vesker; bager; bærenett; 
sekker; skipssekker; ryggsekker; bagasjelapper; belter; 
kortmapper; lommebøker; rumpetasker; toalettvesker. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
glassvarer, porselen og keramikk; kunstgjenstander av 
porselen, terrakotta eller glass; serviser; drikkeglass; 
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krus og kopper. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; capser; regntøy; 

regnponsjoer; sydvester. 
  Klasse 28   Spill og leker; kosedyr; forminskede modeller av båter 

og skip. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser og 

båtturer; sightseeing [turisme]; fremskaffelse av 
turistinformasjon; utleie av skip. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bartjenester; kafé- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295214 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709899 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STIFTELSEN SEILSKIPET STATSRAAD LEHMKUHL, 
Skur 7, Bradbenken 2, 5003 BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk i vannet; båter; seilbåter; 
skip. 

  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; billetter; 
kort; magasiner; tidsskrifter; bøker; plakater; 
publikasjoner; aviser. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer; vesker; bager; bærenett; 
sekker; skipssekker; ryggsekker; bagasjelapper; belter; 
kortmapper; lommebøker; rumpetasker; toalettvesker. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
glassvarer, porselen og keramikk; kunstgjenstander av 
porselen, terrakotta eller glass; serviser; drikkeglass; 
krus og kopper. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; capser; regntøy; 
regnponsjoer; sydvester. 

  Klasse 28   Spill og leker; kosedyr; forminskede modeller av båter 
og skip. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser og 
båtturer; sightseeing [turisme]; fremskaffelse av 
turistinformasjon; utleie av skip. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bartjenester; kafé- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295215 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.14, US, 87/171,361 

2016.09.14, US, 87/171,369 
2016.09.14, US, 87/171,374 

(210) Søknadsnr.: 201703208 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 New Millennium Ventures 123, LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, US-DE19904 DOVER, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Tilveiebringe flerbruks-tilgang til globale computer 
informasjonsnettverk for overføring og formidling av et 
bredt spekter av informasjon knyttet til underholdning, 
spill og pedagogiske applikasjoner; tilveiebringe online-
chatterom, elektroniske oppslagstavler og 
diskusjonsfora for overføring av meldinger av generell 
interesse mellom brukere; elektronisk, elektrisk og 
digital overføring av data; video-kringkasting; 
elektroniske posttjenester; video-streaming av online 
dataspill-konkurranser og -turneringer på Internett.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
virtuelle miljøer der brukerne kan samhandle gjennom 
sosiale medier for underholdningsformål; tilveiebringe 
underholdning i form av elektroniske spill og flerspiller 
(«multiplayer») elektroniske spill, og flerspiller 
(«multiplayer») spill-konkurranser, alt ved bruk av 
Internett, elektroniske og digitale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
underholdningsinformasjon, underholdningsråd, og 
online ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av magasiner, nyhetsbrev, rapporter, manualer, 
tidsskrifter, og samarbeidsbasert nettsideinnhold i form 
av wiki innen området elektronisk underholdning, spill, 
aktivitetsspill og flerspiller-konkurranser, alt ved bruk av 
Internett, elektroniske og digitale 
kommunikasjonsnettverk; on-line elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig utvikling og formidling av 
tekst og grafiske arbeider bestående av underholdning 
innen området spill; tilveiebringe en nettside med ikke-
nedlastbare videoer av animerte videospill karakterer 
(«animated video game characters»); tilveiebringe 
online informasjon relatert til dataspill og ekstrautstyr 
for spill og tilveiebringe online ikke-nedlastbare 
elektroniske bøker innen området dataspill og rollespill; 
tilveiebringe online tidsskrifter, nemlig underholdnings- 
og pedagogiske blogger med informasjon om data- og 
videospill på Internett; tilveiebringe nettsteder med 
underholdnings- og pedagogiske blogger med 
informasjon om data- og videospill, som tillater bruker-
kommentar og -ytringer gjennom Internett; tilveiebringe 
online-dataspill, tilveiebringe et nettsted med tegninger, 
og tilveiebringe underholdningsbasert multimedia 
materiale i form av videoer, filmklipp, digitale bilder og 
underholdningsinformasjon, alt ved hjelp av internett, 
elektroniske og digitale kommunikasjonsnettverk; 
produksjonstjenester knyttet til multimedia 
underholdningsprogramvare; underholdningstjenester i 
form av elektroniske, ikke-nedlastbare computer- og 
videospill tilveiebragt via Internett, og tilveiebringelse av 
underholdningsråd, rådgivning og informasjon innen 
området multimedia underholdningsprogramvare-
produksjon; arrangere og gjennomføre konkurranser for 
videospill- og computerspill-spillere; arrangere online 
computer- og videospill konkurranser for interaktive 
spillere; tilveiebringe on-line fakta, tips og strategier for 
dataspill; underholdningstjenester i form av et online 
interaktiv sanntids-rollespill for andre over et globalt 
nettverk og lokalnettverk; underholdningstjenester i 
form av et online interaktivt spill tilveiebragt ved hjelp 
av et globalt datanettverk; tilveiebringe 
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underholdningsinformasjon og underholdningsnyheter 
innen området online og elektroniske spill, elektroniske 
sportsarrangementer og -turneringer; tilveiebringe 
online instruksjoner innen området online og 
elektroniske spill, elektroniske sportsarrangementer og 
–turneringer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295216 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709410 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VOTWEAR AS, Skogryggveien 14 A, 0781 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295217 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201615757 
(220) Inndato: 2016.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Harald A Møller AS, Postboks 6671 Etterstad, 0609 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Oljer og fett; smøremidler. 
  Klasse 12   Deler og tilbehør til kjøretøy nemlig karosserideler, 

interiørutstyr, seter, motordeler, girkasser og drivverk. 
  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; salg av smøremidler, deler 

og tilbehør til kjøretøy nemlig karosserideler, 
interiørutstyr, seter, motordeler, girkasser og drivverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295218 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709378 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Patentveiledning Norway, Ibstrupvænget 2, DK-2820 

GENTOFTE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestol; Passasjertransport; Transport av passasjerer 
med buss; Transport av passasjerer på vei 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295219 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709714 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestoler; Passasjertransport; Transport av 
passasjerer med buss; Transport av passasjerer på vei.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295220 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709715 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestoler; Passasjertransport; Transport av 
passasjerer med buss; Transport av passasjerer på vei.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295221 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201707624 
(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: 
 Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

skogbruk; plantejord, gjødsel for jord; torv (gjødsel); 
råsalt; salter (gjødningsmidler); dekker for humus 
(halm, bark, torvstrø).  

  Klasse 5   Fungicider, herbicider og preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
hageredskaper. 

  Klasse 11   Vannforsyningsinstallasjoner for hagebruk. 
  Klasse 17   Plastdekker for landbruksformål. 
  Klasse 19   Naturlig stein; produkter av naturlig stein; dekorstein, 

singel og grus; kalk; gjerder og levegger, ikke av metall.
  Klasse 20   Fuglekasser- og brett; rugekasser. 
  Klasse 21   Blomsterkasser. 
  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 

korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klassene 1, 5, 8, 11, 17, 19, 20, 21 og 31. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295222 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201707633 
(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: 
 Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

skogbruk; plantejord, gjødsel for jord; torv (gjødsel); 
råsalt; salter (gjødningsmidler); dekker for humus 
(halm, bark, torvstrø).  

  Klasse 5   Fungicider, herbicider og preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
hageredskaper. 

  Klasse 11   Vannforsyningsinstallasjoner for hagebruk. 
  Klasse 17   Plastdekker for landbruksformål. 
  Klasse 19   Naturlig stein; produkter av naturlig stein; dekorstein, 

singel og grus; kalk; gjerder og levegger, ikke av metall.

  Klasse 20   Fuglekasser- og brett; rugekasser. 
  Klasse 21   Blomsterkasser. 
  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 

korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klassene 1, 5, 8, 11, 17, 19, 20, 21 og 31. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295223 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201212547 
(220) Inndato: 2012.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2022.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 International Data Group Inc, 5 Speen Street, US-
MA01701 FRAMINGHAM, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utforming og 
utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295224 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709716 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestoler; Passasjertransport; Transport av 
passasjerer med buss; Transport av passasjerer på vei.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295225 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709717 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestoler; Passasjertransport; Transport av 
passasjerer med buss; Transport av passasjerer på vei.

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295226 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709718 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Inge Dyrdahl, Østmovegen 9 B, 7056 RANHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

Drosjetjenester; Drosjetransport for mennesker i 
rullestoler; Passasjertransport; Transport av 
passasjerer med buss; Transport av passasjerer på vei.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295227 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201707928 
(220) Inndato: 2017.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HENT AS, Vestre Rosten 69, 7072 HEIMDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Økonomiske rådgivningstjenester i forbindelse med 

byggeprosjekter; finansiering av byggeprosjekter; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
byggekomplekser; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med forretningsbygg; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
boligbygg; finansieringstjenester for byggeprosjekter. 

  Klasse 37   Rådgivningstjenester innen konstruksjon, reparasjon, 
restaurering, vedlikehold og installasjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer; inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved byggeprosjekter; 
byggvedlikehold; forsterkning av bygg; konstruksjon og 
vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, 
boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, 
kontorbygninger og parkeringshus; konstruksjons- og 
vedlikeholdstjenester i forbindelse med byggeteknikk; 
innvendig konstruksjon av bygninger; konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; rådgivning i forbindelse 
med inspeksjon av byggkonstruksjon; rådgivning i 

forbindelse med bolig- og byggkonstruksjon; 
spesialtilpasset konstruksjon og renovering av bygg; 
installasjon av utstyr for belysning, oppvarming, 
dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventilering, 
vannforsyning og sanitære formål; installasjon av 
byggeisolasjon; installasjon av armaturer og beslag for 
bygninger; installasjon av apparater/utstyr for 
oppvarming, kjøling, klimaanlegg, tørking, ventilasjon 
og støvavtrekksanlegg; installasjon av bordkledning; 
maskininstallasjon; byggeplassoppsyn; innvendig 
forskaling og maling i bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med byggkonstruksjon; 
renovasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling; bolig- og 
forretningsbyggkonstruksjon; restaurering av 
bygninger; byggevirksomhet; byggeledelse; 
bygningsisolering; bygningsinformasjon; installasjon av 
dører og vinduer; konsulentbistand ved 
byggingstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; byggeteknikk [design]; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter; byggeplanlegging; 
tekniske tjenester innen byggteknikk; tekniske 
prosjektstudier innen bygging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295228 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201705428 
(220) Inndato: 2017.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gotraffic Oy, Viuhan Rantatie 3, FI-15230 LAHTI, 

Finland 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Informasjonsteknologi og audiovisuelt utstyr; bærbare 

datamaskiner; dataprogramvare; interaktiv 
dataprogramvare; dataprogramvare for bruk på 
håndholdt mobilt digitalt elektronisk utstyr og annet 
forbrukerelektronikk; nedlastbar programvare; 
applikasjonsprogramvare; applikasjonsprogramvare for 
trådløst utstyr; applikasjonsprogramvare for sky-
databehandlingstjenester; nedlastbar sky-
databehandlingsprogramvare; dataspillprogramvare; 
medieinnhold. 

  Klasse 37   Bilvask; kjøretøyvasking; bilrengjøring og bilvasking; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til utleie av 
bilvaske-apparater; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til reparasjon eller vedlikehold av 
kjøretøyvaskanlegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295229 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709077 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DRAGON SUSHI MANDY WEN SHU CHOW, Storgata 
13, 2408 ELVERUM, 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.  
  Klasse 43   Bartjenester; Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; 

Pensjonater; Restauranter; Selvbetjeningsrestauranter; 
Snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295230 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201702565 
(220) Inndato: 2017.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kitron ASA, Postboks 97, 1375 BILLINGSTAD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og 
instrumenter; dataprogrammer, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr herunder utstyr til fusjonstesting.

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av 
vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og 
instrumenter, samt dataprogrammer, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr herunder utstyr til fusjonstesting.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295231 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709080 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vincent Kageruka, Saksarhaugen 42, 5253 SANDSLI, 
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 møbler og 
husholdningssartikler, glass, maling, jernvarer og 
verktøy samt utstyr for oppvarming av hjem 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 39   Drosjetjenester; Passasjertransport; 
Reiseledervirksomhet; Reisereservering; Sightseeing 
[turistbesøk]; Sjåførtjenester; Transport av reisende; 
Transportinformasjon; Transportreservering; Utleie av 
biler; Utleie av kjøretøyer; Utleie av passasjervogner; 
Limousinetjenester. 

  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: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295232 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201707929 
(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: 
 HENT AS, Vestre Rosten 69, 7072 HEIMDAL, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Økonomiske rådgivningstjenester i forbindelse med 
byggeprosjekter; finansiering av byggeprosjekter; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
byggekomplekser; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med forretningsbygg; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
boligbygg; finansieringstjenester for byggeprosjekter. 

  Klasse 37   Rådgivningstjenester innen konstruksjon, reparasjon, 
restaurering, vedlikehold og installasjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer; inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved byggeprosjekter; 
byggvedlikehold; forsterkning av bygg; konstruksjon og 
vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, 
boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, 
kontorbygninger og parkeringshus; konstruksjons- og 
vedlikeholdstjenester i forbindelse med byggeteknikk; 
innvendig konstruksjon av bygninger; konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; rådgivning i forbindelse 
med inspeksjon av byggkonstruksjon; rådgivning i 
forbindelse med bolig- og byggkonstruksjon; 
spesialtilpasset konstruksjon og renovering av bygg; 
installasjon av utstyr for belysning, oppvarming, 
dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventilering, 
vannforsyning og sanitære formål; installasjon av 
byggeisolasjon; installasjon av armaturer og beslag for 
bygninger; installasjon av apparater/utstyr for 
oppvarming, kjøling, klimaanlegg, tørking, ventilasjon 
og støvavtrekksanlegg; installasjon av bordkledning; 
maskininstallasjon; byggeplassoppsyn; innvendig 
forskaling og maling i bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med byggkonstruksjon; 
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renovasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling; bolig- og 
forretningsbyggkonstruksjon; restaurering av 
bygninger; byggevirksomhet; byggeledelse; 
bygningsisolering; bygningsinformasjon; installasjon av 
dører og vinduer; konsulentbistand ved 
byggingstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; byggeteknikk [design]; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter; byggeplanlegging; 
tekniske tjenester innen byggteknikk; tekniske 
prosjektstudier innen bygging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295233 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201702360 
(220) Inndato: 2017.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOM GEIR FARSUND, LIAVEGEN 40, 6814 FØRDE, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Arbeidsformidling. 
  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 

coaching; undervisning; veiledning; yrkesfaglig 
opplæring; yrkesveiledning. 

  Klasse 42   Forskning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295234 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201708671 
(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: 
 Hansen & Jacob AB, Berga Allé 3, SE-25452 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Kvale Advokatfirma DA, v/advokat Marie Vaale-
Hallberg, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Undertøy; klær; konfeksjonsklær; gensere; lange 

bukser; bukser; badeshorts; hansker (bekledning); 
hatter (hodeplagg); hodeplagg; jakker; dresser; skjorter; 
sko; sokker; trøyer; jerseytrøyer; undertrøyer; 
sportstrøyer; t-skjorter; vester; tørklær (halstørklær). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295235 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201707899 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clearwater 
(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; 

Konsulentbistand innen ledelse; Konsulentbistand 
innen forretningsutvikling; Rekruttering av midlertidig 
personal; Rekruttering av fast personal; 
Rådgivningstjenester vedrørende ansettelser. 

  Klasse 37   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: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295236 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709441 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SØDERMANN RÅDGIVING AS, Bankgata 1, 6770 
NORDFJORDEID, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] fra databaser 

eller internett; Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] 
online fra databaser eller internett; Elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; Programvare; Programvare 
for datateknologi; Programvare for å søke og hente 
informasjon på et datanettverk; Programvarer 
[innregistrerte edb programmer, software].  

  Klasse 35   Analyser innen bedriftsledelse; Assistanse og 
rådgivning om bedriftsorganisasjon og -ledelse; 
Bedriftsledelse og forretningsadministrasjon; 
Bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; 
Bedriftsrådgivning; Bedriftsrådgivningstjenester; 
Personalressursrådgivning; Regnskapsanalyser; 
Rådgivning innen bedriftsorganisasjon; Rådgivning 
innen bedriftsledelse; Rådgivning om 
bedriftsorganisasjon og bedriftsledelse innen 
personaladministrasjon; Rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; Statistisk analyse og 
rapportering; Styring av forretningsprosesser og 
bedriftsrådgivning; Rådgivning og analyse innen 
kommunal sektor.  

  Klasse 42   Databasedesign og -utvikling; Datamaskinvare- og 
programvaredesign; Dataprogrammering for 
databehandling;   Dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; Dataprogrammeringstjenester 
for datalagring; Dataprogrammeringstjenester for 
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forretningsanalyse og -rapportering; Datateknikk; 
Design av databaser; Design av datamaskinvare og 
programvare for forretningsanalyse og -rapportering; 
Design av dataprogramvare, datafastvare, 
datamaskinvare og datasystemer; Design av 
hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider 
og nettsider; Design av internettsider; Design av 
nettportaler; Design av nettsider; Design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; 
Design og grafisk kunstdesign for opprettelse av 
nettsteder; Design og oppdatering av dataprogramvare; 
Design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; 
Design og opprettelse av hjemmesider og 
internettsider; Design og opprettelse av hjemmesider 
og nettsider; Design og opprettelse av hjemmesider og 
nettsteder; Design og programmering av nettsteder; 
Design og skriving av dataprogramvare; Design og 
utleie av programvare: Design og utvikling av 
databehandlingssystemer; Design og utvikling av data 
og programmer for datamaskiner; Design og utvikling 
av datamaskiner og programvare; Design og utvikling 
av datamaskinvare og programvare; Design og 
utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; Design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; Design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; Design og utvikling av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
Design og utvikling av dataprogramvare for import og 
styring av data; Design og utvikling av elektronisk 
databaseprogramvare; Design og utvikling av 
elektroniske databaser; Design og utvikling av 
nettsider; Design og utvikling av programvare for 
kunstig virkelighet-programvare; Design og utvikling av 
programvare og maskinvare for behandling og 
distribusjon av multimediainnhold; Design og utvikling 
av systemer for inndata, utdata, behandling, visning og 
lagring; Design og utvikling av systemprogramvare for 
tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
Design, installering, oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; Design, oppgradering og utleie av 
dataprogramvare; Design, programmering og 
vedlikehold av dataprogramvare; Design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; Design, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
Design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; Digitalisering av dokumenter 
[skanning]; Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Forskning, utvikling, design og 
oppgradering av dataprogramvare; Forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
dataprogrammer; Installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; Installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
Installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; Konfigurasjon av 
dataprogramvare; Produktutvikling; Skriving av 
dataprogramvare; Skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; Softwaretjenester [saas]; 
Utarbeidelse av dataprogrammer; Utvikling av 
datamaskinvare og programvare; Utvikling av 
dataprogramvare; Utvikling av programmer for 
databehandling; Utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295237 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201701460 
(220) Inndato: 2017.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SØRBØ INDUSTRIBESLAG AS, Postboks 5718 

Sluppen, 7437 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Lim, fugemasse. 
  Klasse 6   Aluminiumsprofiler; bygningsbeslag, skruer, dør og 

vindusbeslag, dørvridere, hengsler, og låser laget av 
metall; metallekspansjonshylser for festing av skruer; 
byggskruer av metall; plugger, stifter (isenkram; bolter 
av metall, muttere av metall. 

  Klasse 9   Elektriske låser. 
  Klasse 17   Tetningslister. 
  Klasse 19   Vinkelbeslag. 
  Klasse 20   Bygningsbeslag, skruer, dør og vindusbeslag, 

dørvridere, hengsler og låser, ikke laget av metall; 
ekspansjonshylser, ikke av metall, for festing av skruer; 
treskruer, muttere ikke av metall; bolter, ikke av metall; 
byggskruer, ikke av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 



registrerte varemerker 2017.12.04 - nr 49/17

52 
 

(111) Reg.nr.: 295238 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201701475 
(220) Inndato: 2017.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SØRBØ INDUSTRIBESLAG AS, Postboks 5718 

Sluppen, 7437 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Lim, fugemasse. 
  Klasse 6   Aluminiumsprofiler; beslag, skruer, dør og 

vindusbeslag, dørvridere og låser laget av metall; 
metallekspansjonshylser for festing av skruer; 
byggskruer av metall; plugger, stifter (isenkram; bolter 
av metall, muttere av metall. 

  Klasse 9   Elektriske låser. 
  Klasse 17   Tetningslister. 
  Klasse 19   Vinkelbeslag. 
  Klasse 20   Beslag, skruer, dør og vindusbeslag, dørvridere og 

låser, ikke laget av metall; ekspansjonshylser, ikke av 
metall, for festing av skruer; treskruer, muttere ikke av 
metall; bolter, ikke av metall; byggskruer, ikke av 
metall. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295239 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709442 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SØDERMANN RÅDGIVING AS, Bankgata 1, 6770 
NORDFJORDEID, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] fra databaser 

eller internett; Elektroniske publikasjoner [nedlastbar] 
online fra databaser eller internett; Elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; Programvare; Programvare 
for datateknologi; Programvare for å søke og hente 
informasjon på et datanettverk; Programvarer 
[innregistrerte edb programmer, software]. 

  Klasse 35   Analyser innen bedriftsledelse; Assistanse og 
rådgivning om bedriftsorganisasjon og -ledelse; 
Bedriftsledelse og forretningsadministrasjon; 
Bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; 
Bedriftsrådgivning; Bedriftsrådgivningstjenester; 
Personalressursrådgivning; Regnskapsanalyser; 
Rådgivning innen bedriftsorganisasjon; Rådgivning 
innen bedriftsledelse; Rådgivning om 
bedriftsorganisasjon og bedriftsledelse innen 
personaladministrasjon; Rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; Statistisk analyse og 
rapportering; Styring av forretningsprosesser og 
bedriftsrådgivning; Rådgivning og analyse innen 
kommunal sektor. 

  Klasse 42   Databasedesign og -utvikling; Datamaskinvare- og 
programvaredesign; Dataprogrammering for 
databehandling; Dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; Dataprogrammeringstjenester 
for datalagring; Dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering; Datateknikk; 
Design av databaser; Design av datamaskinvare og 
programvare for forretningsanalyse og -rapportering; 
Design av dataprogramvare, datafastvare, 
datamaskinvare og datasystemer; Design av 

hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider 
og nettsider; Design av internettsider; Design av 
nettportaler; Design av nettsider; Design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; 
Design og grafisk kunstdesign for opprettelse av 
nettsteder; Design og oppdatering av dataprogramvare; 
Design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; 
Design og opprettelse av hjemmesider og 
internettsider; Design og opprettelse av hjemmesider 
og nettsider; Design og opprettelse av hjemmesider og 
nettsteder; Design og programmering av nettsteder; 
Design og skriving av dataprogramvare; Design og 
utleie av programvare: Design og utvikling av 
databehandlingssystemer; Design og utvikling av data 
og programmer for datamaskiner; Design og utvikling 
av datamaskiner og programvare; Design og utvikling 
av datamaskinvare og programvare; Design og 
utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; Design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; Design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; Design og utvikling av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
Design og utvikling av dataprogramvare for import og 
styring av data; Design og utvikling av elektronisk 
databaseprogramvare; Design og utvikling av 
elektroniske databaser; Design og utvikling av 
nettsider; Design og utvikling av programvare for 
kunstig virkelighet-programvare; Design og utvikling av 
programvare og maskinvare for behandling og 
distribusjon av multimediainnhold; Design og utvikling 
av systemer for inndata, utdata, behandling, visning og 
lagring; Design og utvikling av systemprogramvare for 
tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
Design, installering, oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; Design, oppgradering og utleie av 
dataprogramvare; Design, programmering og 
vedlikehold av dataprogramvare; Design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; Design, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
Design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; Digitalisering av dokumenter 
[skanning]; Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Forskning, utvikling, design og 
oppgradering av dataprogramvare; Forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
dataprogrammer; Installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; Installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
Installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; Konfigurasjon av 
dataprogramvare; Produktutvikling; Skriving av 
dataprogramvare; Skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; Softwaretjenester [saas]; 
Utarbeidelse av dataprogrammer; Utvikling av 
datamaskinvare og programvare; Utvikling av 
dataprogramvare; Utvikling av programmer for 
databehandling; Utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Reg.nr.: 295240 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709755 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MATA SHAKTI ELISABETH SHERINE AHLBY, 

Nykirkeveien 403, 3180 NYKIRKE, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295241 
(151) Reg.dato.: 2017.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201709753 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHOWSPOON AS, c/o Ahmed Fouikri, Kristiansands 

gate 12, 0463 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Befraktning og fremskaffelse av relatert informasjon; 
bestilling av flyplassparkering; bestilling av flyseter; 
bestilling av reisebilletter; bestilling av reiser via 
reisebyråer; bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; 
bestilling av reiser via turistkontorer; bestilling av reiser, 
utflukter og cruise; bestilling av reisetjenester; bestilling 
av togseter; bestilling av transport; bestilling av 
transport via globale datanettverk; bestilling av 
transport via reisebyråer; bildelingstjenester; 
biltransport; biltransport; biltransport og utleietjenester; 
flyformidlingstjenester; flyreisetjenester; fremskaffelse 
av ankomst- og avgangsinformasjon for fly; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
befraktning; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med flyplasser; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 

flytransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med planlegging og bestilling av flyreiser, via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med planlegging og bestilling av reiser og 
transport, via elektroniske midler; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reiser og transport, via 
elektroniske midler;  

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; 
artistopptredener; bestilling av seter på show og 
idrettsarrangementer; bestilling av seter på 
underholdningsarrangementer; billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; billettreservasjon- og 
bestillingstjenester for arrangementer innen 
underholdning, idrett og kultur; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; film- og tv-studiotjenester; 
film- og videoutleietjenester; fremskaffelse av online 
musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, 
ikke nedlastbar; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via elektroniske midler; 
fremskaffelse av underholdningsinformasjon via 
internett; fremskaffelse av underholdningsinformasjon 
via tv-, bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
klubbtjenester i form av underholdning; 
klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur. Organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; organisering av direktesendte 
musikkforestillinger; reservasjonstjenester for 
arrangementer innen idrett, forskning og kultur; 
showoppsetninger; tilrettelegging av filmarrangementer, 
direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av 
digitalmusikk [ikke nedlastbart] fra internett; 
underholdning og kulturaktiviteter; 
underholdningsinformasjon; 
underholdningsklubbtjenester; underholdningstjenester 
for film, musikk, idrett, video og teater; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
sangere; underholdningstjenester i form av 
konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av 
musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester 
innen teater, musikk, tv,    

  Klasse 43   Fremskaffelse av informasjon om midlertidig 
overnatting via internett; fremskaffelse av informasjon 
om overnatting via internett; fremskaffelse av 
informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende; fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger; hoteller; 
hotellinformasjonstjenester; hotellovernattingstjenester; 
hotellreservering; pensjonatreservering; reservasjon av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting 
i form av ferieboliger; reservasjon av midlertidig 
overnatting i hoteller og pensjonater; reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett; reservasjon av 
restauranter; reservasjonstjenester for hotellrom; 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting; 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting for gjester; 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting i ferieboliger; 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i hoteller, moteller og pensjonater; 
tilveiebringelse av tjenester for reservasjon av rom og 
hotell; tjenester for reservasjon av rom; utføre 
hotellreservasjoner for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 

  
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.12.04 - nr 49/17

54 
 

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: 0936925 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201704693 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMBIUM 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The denominative mark comprises the script 
"CAMBIUM" in any colour or typeface. 

(730) Innehaver: 
 Brooks England Ltd, Downing Street, GB-B662PA 

SMETHWICK, WEST MIDLANDS, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective helmets for sports, sports glasses, 

spectacle frames, spectacle cases, sunglasses. 
  Klasse 12   Saddles and bicycle accessories, such as saddle 

supports handles, pedals, kickstands, kits for bicycles. 
  Klasse 18   Leather and imitation leather, animal skins, hides, 

trunks, suitcases, in particular purses, rucksacks, belt 
bags, sports bags. 

  Klasse 25   Clothing and footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1225293 
(151) Int.reg.dato: 2014.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201414145 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 QBO Coffee GmbH, Birkenweg 4, CH-8304 
WALLISELLEN, Sveits 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Edible ices; cereal preparations; bread, pastry and 
confectionery; sugar, honey, treacle; biscuits, cookies, 
pies, cakes; tarts; sugar confectionery; muesli and 
cereals, also in the form of bars. 

  Klasse 43   Accommodation for guests; room reservations in 
hotels, motels and boarding houses; accommodation 
agencies (hotels, boarding houses and motels); 
booking of seats and tables in hotels, motels, boarding 
houses, cafés, cafeterias, restaurants and bars. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1225336 
(151) Int.reg.dato: 2014.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708141 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CRAFT CONNECTION S.A., 12, rue Jean Engling, LU-
1466 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); spirits; rum; 
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vodka; whisky; sake; rice alcohol; pre-mixed alcoholic 
beverages (other than beer-based beverages); 
alcoholic cocktails; alcoholic aperitifs; mojito; alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic fruit extracts; 
alcoholic extracts; alcoholic essences; digesters 
(liqueurs and spirits); eaux-de-vie (brandy); wines, 
including sparkling wines and semi-sparkling wines; 
ciders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1297520 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201605698 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.05.12 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.06, FR, 154179056 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dickson SAS, Rue des Châteaux - ZI de la Pilaterie, 

FR-59290 WASQUEHAL, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating products;  insulating materials;  insulating 

fabrics;  insulating paper;  insulators. 
  Klasse 19   Awnings of textile and synthetic materials; outdoor 

blinds of PVC. 
  Klasse 20   Indoor window blinds of textile materials, of synthetic 

materials or PVC;  slatted indoor and outdoor blinds. 
  Klasse 22   Tents;  tarpaulins;  sails [rigging];  bags [envelopes, 

pouches] of textile, for packaging;  outdoor blinds of 
textile and synthetic materials. 

  Klasse 24   Fabrics and fabrics for textile use;  fiberglass fabrics 
for textile use;  elastic fabrics;  canvases;  sun 
protection covers for indoor or outdoor use; furniture 
coverings of textile or plastic materials; upholstery 
fabrics;  loose covers for furniture; wall hangings of 
textile;  blinds of textile. 

  Klasse 27   Floor coverings;  vinyl floor coverings; floor coverings; 
carpets;  wall hangings not of textile. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307147 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609727 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.27, DE, 30 2015 057 

772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

DÜSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 

adhesives used in industry; silicone resins (as far as 
included in class 1), polyurethane foam, tile adhesive; 
glaziers' putty; oil cement putty. 

  Klasse 2   Primers (lacquers and paints), only for use in floor 
Technology. 

  Klasse 16   Adhesives for stationery and household purposes; 
glazier's putty; oil cement putty. 

  Klasse 17   Packing and stopping materials; insulating water 
proofing membranes, sealing membranes, sealant 
compounds for joints, caulking material, sealants, 
silicone compounds, heat protection and insulating 
materials, silicone resins (as far as in class 17 
included); sealing putty; expansion joint fillers. 

  Klasse 19   Non-metallic building material; roofing membrane, 
bituminous sealing membranes, bituminous coatings 
for roofing; plaster; cement plaster; mortar, concrete, 
cement, asphalt, bitumen, screed, mastics, coatings 
(building material), grouting material, levelling 
compound. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308686 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201610431 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.15, EM, 014907513 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke, 
Harkortstrasse 5, DE-57462 OLPE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 40   Treatment of materials, namely services in connection 

with the rolling of metal and coating with metal. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308730 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201610443 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.03, DE, 30 2015 058 

099 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yadex International GmbH, Mainzer Landstrasse 69-
71, DE-60329 FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish; poultry; game; meat extracts; sausages; 

seafood; dried and cooked fruits and vegetables; meat, 
fish, fruit and vegetable jellies; frozen fish; frozen meat 
products; hamburger meat; meatballs; preserves; eggs; 
milk; dairy products; creamery products; butter; cheese; 
cream cheese; white cheese; hard cheese; cheese 
mixtures; yoghurt; powdered milk for food purposes; 
milkshakes; drinks made of milk or milk-containing 
beverages; yoghurt drinks; milk creams [yogurt]; milk-
based desserts; dips [dairy products]; low fat spreads 
from dairy products; cheese dips; edible oils; edible 
fats; soy milk [milk substitute]; rice milk [milk 
substitutes]; canned fruit and vegetables; meat, fish, 
fruit and vegetable preserves; frozen ready meals 
consisting mainly of vegetables; ready meals mainly 
consisting of meat. 

  Klasse 30   Coffee; tea; rice; tapioca; sago; coffee substitutes; 
flour and preparations made from cereals [with the 
exception of animal feed]; bread; bakery products; 
pastries; frozen pastries; cheesecake; crackers with 
cheese flavour; ready to eat desserts [pastry]; frozen 
pastry stuffed with meat and/or vegetables; ice tea; fruit 
sauces; tea-based beverages; frozen yoghurt [ice 
cream]; honey; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces [except salad dressings]; spices; ice; 
salad dressings. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; non-dairy-
milk; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309897 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708532 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AMH Holding S.A., 1 Promenade Noire, CH-2000 

NEUCHÂTEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Preparations for cleaning, stain removing, polishing, 
scouring, cleansing and sharpening; products for 
polishing; care products for metals, jewelry, furniture, 
floors, other household surfaces and lighting and other 
household objects; pre-washing products, cleaning 
products and anti-fouling products for runners, 
upholstered furniture, cushions, blankets, curtains, 
tablecloths and other household textiles and clothing; 
anti-static sprays; abrasives; soaps. 

  Klasse 21   Cleaning utensils; polishing materials [for making 
shiny] excluding preparations, paper and stone; hand-
operated cleaning apparatus; non-electric polishing 
apparatus and machines for household use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313893 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201611895 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed by Latin letters Z, E, N, L, E, A, 

F. 
(730) Innehaver: 

 MDH (BEIJING) INTERNATIONAL TRADING CO., 
LTD., Room B605, Scientech Center, No. 8 Xueqing 
Road, Haidian District, CN-BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Containers for household or kitchen use; daily use 

glassware (including cups, plates, pots, crocks); daily 
use chinaware (including basins, bowls, plates, pots, 
tablewares, crocks, jars, cans); daily use pottery 
(including basins, bowls, plates, crocks, jars, cans, 
marmites, pots, stoneware tablewares); china 
ornaments; drinking vessels; tea services [tableware]; 
vases; thermally insulated containers for food; crystal 
[glassware]. 

  Klasse 30   Honey; cookies; cakes; bread; cereal-based snack 
food; mooncake. 

  Klasse 43   Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
canteen services; mobile canteen for food supply; tea 
house; rental of chairs, tables, table linen, glassware; 
rental of cooking apparatus; rental of drinking water 
dispensers. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1317016 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201612889 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barilla France S.A.S., Immeuble Horizons, 30, Cours 

de I'ile Seguin, FR-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 

coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, bread substitutes and other bread products; 
snacks made from cereals; biscuits, pastry and 
confectionery; chocolate and chocolate-based products 
or products containing chocolate; bakery products; 
preparations for making cakes; pizzas and preparations 
for pizzas; ice-cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1317148 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201612910 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 
No:2, Çayirova, TR-KOCAELI, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Construction services, rental of construction machines 

and equipment; repair of shoes, bags and belts; mining 
services and mining extraction; clock and watch repair; 
repair and maintenance of lifts; installation, 
maintenance and repair of industrial machines and 
equipment, office machines and equipment, 
communication apparatus, electric and electronic 
appliances; cleaning services for buildings (interior and 
exterior), public areas, industrial premises; disinfecting, 
vermin exterminating services, other than for 
agriculture, rental of cleaning machines and equipment; 
installation, maintenance and repair of heating, cooling 
and sanitary installations; upholstering, repair and 

restoration of furniture; repair and maintenance of air 
vehicles; vehicle service stations for marine vehicles, 
maintenance, repair and refueling of marine vehicles; 
vehicle service stations for land vehicles, maintenance, 
repair and refueling of land vehicles; cleaning, care and 
repair of clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1317180 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201612913 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, CH, 689966 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SWISS COFFEE INNOVATION AG, Leberngasse 21, 

CH-4600 OLTEN, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Electric machines for making coffee, tea and cocoa-
based beverages for the home, canteens and 
restaurants;  electric apparatus for making coffee, tea 
and cocoa-based beverages for the home, canteens 
and restaurants. 

  Klasse 21   Household utensils and containers. 
  Klasse 30   Coffee. 
  Klasse 35   Advertising. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1317226 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612918 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher, La 
Croix des Archers, FR-56200 LA GACILLY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made thereof or of 

plastic (not included in other classes), namely books, 
booklets, magazines, journals, newspapers, 
periodicals, pamphlets, posters, almanacs, tear-off 
calendars, calendars, note books, catalogs, 
prospectuses;  bottle packaging of cardboard or paper;  
packaging for bottles of cardboard or paper;  packaging 
of cardboard or paper for cosmetic product containers;  
goods of paper, cardboard or plastic (not included in 
other classes), namely leaflets, printed matter, direct 
mail advertising, bags and pouches of paper, 
cardboard or plastic for packaging, loyalty cards, 
envelopes, greeting cards, gift cards, discount cards, 
point cards, cards (other than playing cards), pictures, 
photographs, photo-engravings, printing blocks, graphic 
prints, writing paper, small bags of paper, wrapping 
paper, scented paper;  boxes of cardboard or paper;  
cardboard packages;  transfers for cosmetic use; 
tissues of paper for removing make-up;  pencil 
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sharpeners; printed publications, namely educational 
brochures, technical and sales guides, textbooks and 
workbooks in the fields of skincare and beauty. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1317683 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201613145 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Alfa 
Alliance», Vavilova str., 53, build. 1, 2nd floor, rooms 
206-208, RU-117312 MOSCOW, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Swimming pools [play articles]; trampolines; 

bodyboards; stationary exercise bicycles; punching 
bags; dolls' houses; swimming kick boards; surfboards; 
darts; ascenders [mountaineering equipment]; kites; 
toys; parlor games; board games; building games; 
kaleidoscopes; rocking horses; swings; skittles 
[games]; ninepins; golf clubs; hockey sticks; dolls' 
rooms; ice skates; roller skates; in-line roller skates; 
paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; building 
blocks [toys]; flippers for swimming; swimming webs 
[flippers]; bows for archery; skis; waterskis; surf skis; 
playground equipment namely, facilities for games, 
consisting of children's swings, facilities for climbing, 
stairs, platforms, playhouses and slides; paragliders; 
baseball gloves; boxing gloves; golf gloves; gloves for 
games; toy pistols; portable games with liquid crystal 
displays; scooters [toys]; appliances for gymnastics; 
quoits; bar-bells; climbers' harness; snowshoes; 
snowboards; golf bags, with or without wheels; slides 
[playthings]; radio-controlled toy vehicles; body-building 
apparatus; body-training apparatus; body rehabilitation 
apparatus; machines for physical exercises; 
backgammon games; apparatus for games. 

  Klasse 35   Import-export agency services; commercial 
information agency services; publicity agency services; 
sales promotion for others; advertising agency 
services; outdoor advertising; Internet advertising 
service; television advertising; radio advertising; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; demonstration of goods; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; auctioneering; 
publication of publicity texts; dissemination of 
advertising matter; distribution of samples; promotion of 
goods by the advertising and demonstration of goods 
and services on Internet web sites, including 
commercial operations related to wholesale and retail 
services for goods; demonstration of goods for 
advertising purposes; advisory services relating to 
commercial transactions; research in the field of 
business operations; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318199 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201613233 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.17, US, 86943844 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valco Cincinnati, Inc., 411 Circle Freeway Drive, US-
OH45246 CINCINNATI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Pressurized glue applying equipment, namely, 

machines for applying glue consisting of pressurized 
tanks, pumps, power-operated valves, regulators, 
nozzles, hydraulic and pneumatic plumbing tubing and 
fittings and brackets; pressurized glue applying 
equipment, namely, positionable mounting brackets for 
machines for applying glue; pressurized glue applying 
equipment, namely, web handling frames with rollers, 
web tensioners, web alignment sensors and actuators 
specially designed for machines for applying glue; 
electric adhesive applying machines; electric glue 
application machines; electric glue guns; air actuated 
glue valves being parts of machines; adhesive 
application peripheral machine parts, namely, machine 
adhesive applicators, pneumatic controls, compressed 
air vessels being parts of machines and adhesive 
pumps; peripheral machine parts for application and 
dispensing of lubricants, food ingredients, paints, inks, 
waxes and solvents, namely, machine applicators, 
dispensers, pressurized containers and pumps, and 
electronic and pneumatic controls therefor; power 
operated guns which dispense caulk, sealant or 
adhesive; liquid and hot adhesive guns and adhesive 
spray systems for case and carton sealing systems 
comprised primarily of power and air operated liquid 
and hot adhesive guns and spray guns, and also 
containing electronic and pneumatic controls, tanks and 
pumps, filters for machines used to apply adhesives, 
lubricants, food ingredients, pains, inks, waxes and 
solvents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318419 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201613271 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.23, EM, 014957245 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GEC-German Exclusive Cars GmbH, Thomas-
Muenzer-Weg 67, DE-70437 STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobiles and structural parts therefor; handle 

coverings, dashboards, being parts of vehicle interiors.
  Klasse 14   Jewels; key rings [trinkets or fobs]; horological and 

chronometric instruments; watch cases of precious 
metal or coated with precious metal; watch straps of 
metal or leather or plastic, chains for watches, watch 
cases; precious stones. 

  Klasse 18   Animal skins, hides; holdalls; trunks [luggage]; 
umbrellas, big umbrellas and walking sticks; document 
wallets;  keycases. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318724 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201613456 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.02, DE, 30 2015 057 

924 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse 31, DE-
64625 BENSHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Porcelain for dental prostheses; dental mastics; dental 

lacquer; dental cement; medical adhesives, namely, 
material for gluing ceramic parts, teeth or parts for teeth 
or dental prostheses; material for crowns and bridges 
for dental purposes; dental materials such as ceramics 
or metal alloys in form of blanks for making models of 
teeth or parts of teeth. 

  Klasse 10   Dental prostheses; shaped parts as model of teeth or 
parts of teeth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318732 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201613458 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, CH-
8604 VOLKETSWIL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printing products;  photographs;  instructional or 

teaching material (except apparatus);  printing type;  all 
the aforesaid goods excluding goods relating to the 
theme of meadows or grasslands;  bookbinding 
material;  stationery; adhesives (glues) for stationery or 
household purposes; artists' materials;  paintbrushes;  
typewriters and office requisites (except furniture);  
plastic materials for packaging not included in other 
classes;  printing blocks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318766 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201613466 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.08, RU, 2016703204 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of verbal element 

«PLANTAGONICA» in Latin characters; the word is 
invented. 

(730) Innehaver: 
 "Severnaya kosmetika" LLC, Lenina Street, 53, room 1, 

RU-667000 KYZYL, REPUBLIC OF TYVA, Russland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Abrasives; amber [perfume]; scale removing 
preparations for household purposes; antistatic 
preparations for household purposes; aromatics 
[essential oils]; air fragrancing preparations; cake 
flavorings [essential oils]; flavorings for beverages 
[essential oils]; breath freshening sprays; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
balms other than for medical purposes; lip glosses; 
polishing stones; abrasive paper; emery paper; 
polishing paper; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
shoe polish; cobblers' wax; cotton wool for cosmetic 
purposes; sachets for perfuming linen; drying agents 
for dishwashing machines; adhesives for cosmetic 
purposes; scented water; javelle water; lavender water; 
toilet water; laundry wax; floor wax; non-slipping wax 
for floors; depilatory wax; mustache wax; tailors' wax; 
polish for furniture and flooring; shoemakers' wax; 
polishing wax; massage gels other than for medical 
purposes; heliotropine; dental bleaching gels; geraniol; 
make-up; deodorants for pets; deodorants for human 
beings or for animals; scented wood; perfumes; non-
slipping liquids for floors; windscreen cleaning liquids; 
greases for cosmetic purposes; volcanic ash for 
cleaning; dentifrices; toiletries; perfumery; decorative 
transfers for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; 
shaving stones [astringents]; smoothing stones; 
eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide 
[abrasive]; carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; 
beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic 
dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; 
creams for leather; polishing creams; cosmetic creams; 
skin whitening creams; polishing rouge; incense; hair 
spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for 
perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils 
for toilet purposes; essential oils; essential oils of 
cedarwood; essential oils of lemon; essential oils of 
citron; oils for cleaning purposes; bergamot oil; 
gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose 
oil; oil of turpentine for degreasing; whiting; cleaning 
chalk; almond milk for cosmetic purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; musk [perfumery]; soaps; 
disinfectant soap; deodorant soap; shaving soap; soap 
for brightening textile; cakes of toilet soap; medicated 
soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; 
almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits; emery; 
nail art stickers; false nails; eau de Cologne; bases for 
flower perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
joss sticks; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; pastes for razor strops; pumice stone; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; breath freshening 
strips; abrasive cloth; glass cloth; lipsticks; pomades for 
cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic 
preparations for baths; hair waving preparations; 
laundry soaking preparations; sharpening preparations; 
douching preparations for personal sanitary or 
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deodorant purposes [toiletries]; smoothing preparations 
[starching]; color-removing preparations; leather 
bleaching preparations; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; polishing 
preparations; denture polishes; mouth washes, not for 
medical purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; starch glaze for laundry purposes; furbishing 
preparations; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleaching preparations; dry-cleaning preparations; 
paint stripping preparations; lacquer-removing 
preparations; make-up removing preparations; floor 
wax removers [scouring preparations]; varnish-
removing preparations; rust removing preparations; nail 
care preparations; cleaning preparations; preparations 
for cleaning dentures; wallpaper cleaning preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; laundry 
preparations; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; color-brightening 
chemicals for household purposes [laundry]; shining 
preparations [polish]; make-up powder; diamantine 
[abrasive]; stain removers; scouring solutions; false 
eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
safrol; laundry blueing; turpentine, for degreasing; 
potpourris [fragrances]; bleaching soda; washing soda, 
for cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
leather preservatives [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair colorants; neutralizers for 
permanent waving; preparations to make shiny the 
leaves of plants; cosmetic preparations for eyelashes; 
depilatories; cosmetic preparations for skin care; shoe 
wax; cosmetics; cosmetics for animals; mascara; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; degreasers other 
than for use in manufacturing processes; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for toilet use; 
terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; henna 
[cosmetic dye]; shampoos; shampoos for pets; dry 
shampoos; glass paper; soda lye; extracts of flowers 
[perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint 
essence [essential oil]. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; arranging subscriptions 
to telecommunication services for others; import-export 
agencies; commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; employment agencies; 
computerized file management; accounting; invoicing; 
demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; personnel management 
consultancy; professional business consultancy; layout 
services for advertising purposes; marketing; business 
management of performing artists; business 
management of sports people; news clipping services; 
updating of advertising material; word processing; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of fashion shows 
for promotional purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; business appraisals; payroll preparation; data
search in computer files for others; sponsorship search; 
business management assistance; commercial or 
industrial management assistance; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
economic forecasting; auctioneering; retail or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies; sales promotion for 
others; production of advertising films; office machines 
and equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; rental 
of vending machines; rental of photocopying machines; 
publication of publicity texts; radio advertising; bill-
posting; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; direct mail advertising; writing of 
publicity texts; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television 
advertising; document reproduction; compilation of 
statistics; compilation of information into computer 
databases; business inquiries; systemization of 
information into computer databases; advisory services 
for business management; tax preparation; drawing up 
of statements of accounts; copywriting; telemarketing 
services; psychological testing for the selection of 
personnel; business management of hotels; 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; administrative processing of 
purchase orders; public relations; modelling for 
advertising or sales promotion; typing; relocation 
services for businesses; price comparison services; 
secretarial services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
photocopying services; business efficiency expert 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1322765 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201614630 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.18, EM, 014486872 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saltå Kvarn AB, SE-15391 JÄRNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat extracts; oils and fats; coconut flakes; edible 

sunflower seeds; sunflower seeds, prepared; cashew 
nuts (prepared -); almonds, ground; processed pignoli; 
processed pumpkin seeds; roasted nuts; salted nuts; 
preserved nuts; nuts, prepared; dried nuts; seasoned 
nuts; snack foods based on nuts; mixtures of fruit and 
nuts; snack mixes consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses); raisins; figs; dried figs; 
processed apricots; lentils, preserved; dried lentils; 
processed chickpeas; beans; dried beans; canned 
beans; tahini [sesame seed paste]; tomato preserves; 
olive oil; meats; fish, not live; poultry; game, not live; 
vegetables, dried; dried fruit; jellies for food; jams; 
eggs; milk; milk products; dairy products and dairy 
substitutes; seeds, prepared; sesame seeds. 

  Klasse 30   Seasonings; muesli; muesli bars; snacks 
manufactured from muesli; semolina; breakfast cereals, 
porridge and grits; crisp breads; wheat flour; flaked 
wheat; pounded wheat; pumpernickel; rye flour; barley 
meal; barley flakes; crushed barley; flour of oats; oat 
flakes; porridge oats; roasted and ground sesame 
seeds; snack bars containing a mixture of grains, nuts 
and dried fruit [confectionery]; buckwheat flour [for 
food]; processed quinoa; soya flour; corn flour; 
couscous [semolina]; polenta; pasta; non-dairy ice 
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cream; coffee; artificial coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
tapioca; sago; flour; cereals; bread; pastries, cakes, 
tarts and biscuits (cookies); bakery goods; sweets 
(candy), candy bars and chewing gum; yeast; baking 
powder; savory sauces, chutneys and pastes; table 
salt; salt; mustard; vinegar; flavoured vinegar; sauces; 
condiments; ice cream. 

  Klasse 31   Live animals; malt; wheat; bran; rye; barley; oats; 
edible sesame, unprocessed; sunflower seeds; fresh 
cashew nuts; hazelnuts; lentils, fresh; fresh chick peas; 
beans, fresh; unprocessed quinoa; unprocessed flax 
seeds; vegetables, fresh; fresh pulses; unprocessed 
fruits; sowing seeds; plants; fresh plants; flowers; 
unprocessed grain; agricultural and aquacultural crops, 
horticulture and forestry products. 

  Klasse 32   Beer; fruit juice beverages; mineral water [beverages]; 
non-alcoholic malt drinks; waters; flavoured waters; fruit 
squashes; squashes [non-alcoholic beverages]; syrups 
for making beverages; concentrates for making fruit 
drinks; aerated water. 

  Klasse 43   Cafés; services for providing food and drink; catering.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331156 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201701869 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.18, FI, T201650734 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nordea Bank AB (publ), SE-10571 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; computer hardware; computer 
software; computer software applications; debit cards; 
bank cards, credit cards, charge cards, electronic and 
magnetic identification cards. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business management 
consulting; management consulting services relating to 
e-commerce. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services, namely, bank services, 
savings bank services, pension fund services, 
investment banking services, car financing services, 
equity finance, trade finance, financial analysis and 
consultation, loans, credit facilities, bank guarantee 
services, investment management, asset management, 
fund management, fund manufacturing, fund 
distribution, fund administration, corporate financing 
advisor services, lease-purchase financing , financial 

information in the nature of rates of exchange, stock 
brokerage, financial services in the nature of an 
investment security, securities brokerage, securities 
broker-dealer services, derivatives, swaps and security 
based swaps, equity and fixed income instrument 
brokerage, financial information provided by electronic 
means, financial management, financial planning, 
financial portfolio management, financial research, 
financial guarantee and assurance underwriting, cash 
management, wealth management, investment 
management, asset management, investment of funds 
for others, investment of security, financial clearing 
houses, credit and debt recovery and collection, credit 
card services, debit card services, bonding services, 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data, electronic funds 
transfer, money order services, automated teller 
machine services, travelers check issuance, safety 
deposit box services; monetary services, namely, 
currency exchange services, cash management 
services for corporate customers. 

  Klasse 38   Telecommunications; telecommunication services, 
namely, communication services, being telephone 
communication services and telecommunication 
gateway services, providing telecommunications 
connections to a global computer network and 
electronic transmission of data and documents 
between financial institutions, between financial 
institutions and customers, and between insurance 
institutions, and between insurance institutions and 
customers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332843 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201702262 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.11, DE, 30 2015 062 

907 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, CH-6004 

LUZERN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; unprocessed artificial 

resins; industrial glues; adhesives used in industry; 
polymers as coating agents for paper; glues for floor 
coverings, wall linings, coverings, furniture and goods 
for interior construction; chemical stabilization agents 
for floor coverings; melamine resins; binding agents for 
wooden composites, wooden composite boards, 
particle board; melamine; glue for floor coverings, 
coverings and wall linings or floor, ceiling and wall tiles; 
chemicals for glues. 

  Klasse 2   Artificial resin colorings; paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; paints; structured coating 
agents (paints); weather-resistant coating agents 
(paints); liquid coating agents (paints); organic coating 
agents (paints); transparent coating agents (paints); 
watertight coatings agents (paints); lacquers as coating 
agents; moisture-repellant coating agents (paints); 
abrasion-resistant coating agents (paints); coating 
agents for treating floor coverings, wall linings and 
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coverings, as well as furniture and goods for interior 
construction (paints); coating agents for surfaces in the 
form of colors (paints); coating agents for application on 
masonry (paints). 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
packaging for wooden composites; printed matter, 
namely catalogues, pamphlets, inserts, price lists, 
advertising brochures, writing, paper, business cards, 
notepads, writing or drawing books. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; insulating material; sheets for 
insulation; fiberboards for insulation; insulation boards; 
injected insulation agents; wood-fiber-polymer 
construction materials for insulation and damping 
purposes; wood-plastic binding construction materials 
for insulation and damping purposes; wooden 
composite boards and molded padding for footfall 
sound damping. 

  Klasse 19   Structural timber for building, namely construction 
materials for prefabricated houses or non-metal parts 
for prefabricated houses; building materials, not of 
metal; glued-laminated timber, glued-laminated timber 
with lacquered surface, wooden composites; panels 
and molded padding, not of metal, for building; wooden 
panels; wooden molded padding; panels and molded 
padding from wooden composites; wooden composite 
boards and molded padding with wood-veneer 
protective layers; panels and molded padding from 
wood shavings; panels and molded padding from wood 
particles; panels and molded padding from hard-fiber 
material; panels and molded padding from plastic and 
other non-metal materials for building; panels and 
molded padding from a mixture of wood, wooden 
composites, plastic and other non-metal materials for 
building; wood-plastic composite materials for building; 
wood-fiber polymer construction materials for building; 
particle board, veneered particle board, laminated 
particle board, particle board and molded padding for 
construction; particle board, fire-resistant particle 
boards and molded padding for building; thin particle 
boards, fiber panels, fiber panels and molded padding, 
for building; wood-fiber panels, fiber panels from wood 
fibers, bonded together with resin and particle board 
pieces, laminated fiber panels; oriented strand board, 
long flat oriented strand board; melamine resin-layered 
fiberboards with medium thickness; melamine resin-
layered fiberboards with greater thickness; hybrid 
boards with middle ply of bamboo; floors, wall panels, 
not of metal, for building; wooden flooring, parquet 
flooring and parquet panels, parquet flooring of wood, 
parquet flooring of cork; parquet flooring out of wood, 
especially with a middle ply of wooden composites; 
paper and paper molded padding for building, namely 
with paper impregnated with artificial resin for 
laminates; laminates, not of metal, laminates out of 
wood; wood; timber floor board; wooden beams; 
wooden planks; wooden paneling; wooden doors; 
wooden strips; end strips, not of metal, for building; end 
strips of wood, wooden composites or plastic or 
mixtures of these materials for floors, wall panels and 
ceiling coverings, not of metal; wooden boards; wood 
veneers; terrace flooring; floor tiles, not of metal; 
wooden strips for building; wood for making household 
utensils; planks (wood for building); timber (sawn -), 
plywood; timber (manufactured -), moldable wood, 
wood, semi-worked; prefabricated house parts not 
consisting of metal; prefabricated house construction 
materials, not of metal, for erecting external cellar; 
prefabricated house construction materials, not of 
metal, for erecting bicycle storage; prefabricated house 
construction materials, not of metal, for erecting sheds; 
sliding doors out of vinyl; shutterings, not of metal; 
concrete shutterings; vinyl doors. 

  Klasse 20   Goods for furniture decorating and interior decorating, 
namely furniture, mirrors, picture frames; panels and 
molded padding as furniture parts; panels and molded 
padding, not of metal, with melamine surfaces as 

furniture parts; countertops (furniture); shelves out of 
wood (furniture); edge-protection strips out of extruded 
plastic for furniture; edge protectors out of plastic for 
furniture; edgings of plastic for furniture; edging boards 
of plastic for shelves; decorative edging strips out of 
wood for future; decorative edging strips out of plastic 
for built-in furniture; bins and pallets, not of metal. 

  Klasse 27   Floor coverings, wall and ceiling covering to the extent 
contained in this class; wall hangings (non-textile); vinyl 
wallpaper; wall linings; wall linings out of vinyl; floor 
coverings and artificial floor coverings; vinyl floor 
coverings. 

  Klasse 35   Compiling goods for third parties for presentation and 
sales purposes; retail services with respect to floor 
coverings, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating. 

  Klasse 36   Real estate affairs; real estate leasing services; real 
estate management; leasing of real estate. 

  Klasse 37   Building construction; repair, namely repair and 
renovation of wooden floors, wooden ceilings, wooden 
walls, wooden doors, wood-frame windows; assembly 
of floors, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating and prefabricated houses; 
construction work for creating floor coverings, wall 
linings, ceiling coverings, furniture and goods for 
interior decorating and prefabricated houses; 
construction supervision during the construction work. 

  Klasse 40   Woodworking. 
  Klasse 42   Architecture; engineering research; engineering 

consulting; engineering technology analyses; drafts of 
engineering structures; technical drawings; architecture 
and engineering; engineering services in mechanical 
engineering; technological research; scientific research; 
technical research; industrial research; engineering 
technology research; technical construction projects 
development; design and development of new 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332844 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201702263 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.11, DE, 30 2015 062 

918 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, CH-6004 

LUZERN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; unprocessed artificial 

resins; industrial glues; adhesives used in industry; 
polymers as coating agents for paper; glues for floor 
coverings, wall linings, coverings, furniture and goods 
for interior construction; chemical stabilization agents 
for floor coverings; melamine resins; binding agents for 
wooden composites, wooden composite boards, 
particle board; melamine; glue for floor coverings, 
coverings and wall linings or floor, ceiling and wall tiles; 
chemicals for glues. 

  Klasse 2   Artificial resin colorings; paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; paints; structured coating 
agents (paints); weather-resistant coating agents 
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(paints); liquid coating agents (paints); organic coating 
agents (paints); transparent coating agents (paints); 
watertight coatings agents (paints); lacquers as coating 
agents; moisture-repellant coating agents (paints); 
abrasion-resistant coating agents (paints); coating 
agents for treating floor coverings, wall linings and 
coverings, as well as furniture and goods for interior 
construction (paints); coating agents for surfaces in the 
form of colors (paints); coating agents for application on 
masonry (paints). 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
packaging for wooden composites; printed matter, 
namely catalogues, pamphlets, inserts, price lists, 
advertising brochures, writing, paper, business cards, 
notepads, writing or drawing books. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; insulating material; sheets for 
insulation; fiberboards for insulation; insulation boards; 
injected insulation agents; wood-fiber-polymer 
construction materials for insulation and damping 
purposes; wood-plastic binding construction materials 
for insulation and damping purposes; wooden 
composite boards and molded padding for footfall 
sound damping. 

  Klasse 19   Structural timber for building, namely construction 
materials for prefabricated houses or non-metal parts 
for prefabricated houses; building materials, not of 
metal; glued-laminated timber, glued-laminated timber 
with lacquered surface, wooden composites; panels 
and molded padding, not of metal, for building; wooden 
panels; wooden molded padding; panels and molded 
padding from wooden composites; wooden composite 
boards and molded padding with wood-veneer 
protective layers; panels and molded padding from 
wood shavings; panels and molded padding from wood 
particles; panels and molded padding from hard-fiber 
material; panels and molded padding from plastic and 
other non-metal materials for building; panels and 
molded padding from a mixture of wood, wooden 
composites, plastic and other non-metal materials for 
building; wood-plastic composite materials for building; 
wood-fiber polymer construction materials for building; 
particle board, veneered particle board, laminated 
particle board, particle board and molded padding for 
construction; particle board, fire-resistant particle 
boards and molded padding for building; thin particle 
boards, fiber panels, fiber panels and molded padding, 
for building; wood-fiber panels, fiber panels from wood 
fibers, bonded together with resin and particle board 
pieces, laminated fiber panels; oriented strand board, 
long flat oriented strand board; melamine resin-layered 
fiberboards with medium thickness; melamine resin-
layered fiberboards with greater thickness; hybrid 
boards with middle ply of bamboo; floors, wall panels, 
not of metal, for building; wooden flooring, parquet 
flooring and parquet panels, parquet flooring of wood, 
parquet flooring of cork; parquet flooring out of wood, 
especially with a middle ply of wooden composites; 
paper and paper molded padding for building, namely 
with paper impregnated with artificial resin for 
laminates; laminates, not of metal, laminates out of 
wood; wood; timber floor board; wooden beams; 
wooden planks; wooden paneling; wooden doors; 
wooden strips; end strips, not of metal, for building; end 
strips of wood, wooden composites or plastic or 
mixtures of these materials for floors, wall panels and 
ceiling coverings, not of metal; wooden boards; wood 
veneers; terrace flooring; floor tiles, not of metal; 
wooden strips for building; wood for making household 
utensils; planks (wood for building); timber (sawn -), 
plywood; timber (manufactured -), moldable wood, 
wood, semi-worked; prefabricated house parts not 
consisting of metal; prefabricated house construction 
materials, not of metal, for erecting external cellar; 
prefabricated house construction materials, not of 
metal, for erecting bicycle storage; prefabricated house 
construction materials, not of metal, for erecting sheds; 

sliding doors out of vinyl; shutterings, not of metal; 
concrete shutterings; vinyl doors. 

  Klasse 20   Goods for furniture decorating and interior decorating, 
namely furniture, mirrors, picture frames; panels and 
molded padding as furniture parts; panels and molded 
padding, not of metal, with melamine surfaces as 
furniture parts; countertops (furniture); shelves out of 
wood (furniture); edge-protection strips out of extruded 
plastic for furniture; edge protectors out of plastic for 
furniture; edgings of plastic for furniture; edging boards 
of plastic for shelves; decorative edging strips out of 
wood for future; decorative edging strips out of plastic 
for built-in furniture; bins and pallets, not of metal. 

  Klasse 27   Floor coverings, wall and ceiling covering to the extent 
contained in this class; wall hangings (non-textile); vinyl 
wallpaper; wall linings; wall linings out of vinyl; floor 
coverings and artificial floor coverings; vinyl floor 
coverings. 

  Klasse 35   Compiling goods for third parties for presentation and 
sales purposes; retail services with respect to floor 
coverings, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating. 

  Klasse 36   Real estate affairs; real estate leasing services; real 
estate management; leasing of real estate. 

  Klasse 37   Building construction; repair, namely repair and 
renovation of wooden floors, wooden ceilings, wooden 
walls, wooden doors, wood-frame windows; assembly 
of floors, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating and prefabricated houses; 
construction work for creating floor coverings, wall 
linings, ceiling coverings, furniture and goods for 
interior decorating and prefabricated houses; 
construction supervision during the construction work. 

  Klasse 40   Woodworking. 
  Klasse 42   Architecture; engineering research; engineering 

consulting; engineering technology analyses; drafts of 
engineering structures; technical drawings; architecture 
and engineering; engineering services in mechanical 
engineering; technological research; scientific research; 
technical research; industrial research; engineering 
technology research; technical construction projects 
development; design and development of new 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332846 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201702265 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.12, DE, 30 2016 013 

999 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, CH-6004 
LUZERN, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; industrial glues; adhesives used in industry; 
polymers as coating agents for paper; glues for floor 
coverings, wall linings, coverings, furniture and goods 
for interior construction; chemical stabilization agents 
for floor coverings; melamine resins; binding agents for 
wooden composites, wooden composite boards, 
particle board; melamine; glue for floor coverings, 
coverings and wall linings or floor, ceiling and wall tiles; 
chemicals for glues. 
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  Klasse 2   Artificial resin colorings; paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; paints; structured coating 
agents (paints); weather-resistant coating agents 
(paints); liquid coating agents (paints); organic coating 
agents (paints); transparent coating agents (paints); 
watertight coatings agents (paints); lacquers as coating 
agents; moisture-repellant coating agents (paints); 
abrasion-resistant coating agents (paints); coating 
agents for treating floor coverings, wall linings and 
coverings, as well as furniture and goods for interior 
construction (paints); coating agents for surfaces in the 
form of colors (paints); coating agents for application on 
masonry (paints). 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
packaging for wooden composites; printed matter, 
namely catalogues, pamphlets, inserts, price lists, 
advertising brochures, writing, paper, business cards, 
notepads, writing or drawing books. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; insulating material; sheets for 
insulation; fiberboards for insulation; insulation boards; 
injected insulation agents; wood-fiber-polymer 
construction materials for insulation and damping 
purposes; wood-plastic binding construction materials 
for insulation and damping purposes; wooden 
composite boards and molded padding for footfall 
sound damping. 

  Klasse 19   Structural timber for building, namely construction 
materials for prefabricated houses or non-metal parts 
for prefabricated houses; building materials, not of 
metal; glued-laminated timber, glued-laminated timber 
with lacquered surface, wooden composites; panels 
and molded padding, not of metal, for building; wooden 
panels; wooden molded padding; panels and molded 
padding from wooden composites; wooden composite 
boards and molded padding with wood-veneer 
protective layers; panels and molded padding from 
wood shavings; panels and molded padding from wood 
particles; panels and molded padding from hard-fiber 
material; panels and molded padding from plastic and 
other non-metal materials for building; panels and 
molded padding from a mixture of wood, wooden 
composites, plastic and other non-metal materials for 
building; wood-plastic composite materials for building; 
wood-fiber polymer construction materials for building; 
particle board, veneered particle board, laminated 
particle board, particle board and molded padding for 
construction; particle board, fire-resistant particle 
boards and molded padding for building; thin particle 
boards, fiber panels, fiber panels and molded padding, 
for building; wood-fiber panels, fiber panels from wood 
fibers, bonded together with resin and particle board 
pieces, laminated fiber panels; oriented strand board, 
long flat oriented strand board; melamine resin-layered 
fiberboards with medium thickness; melamine resin-
layered fiberboards with greater thickness; hybrid 
boards with middle ply of bamboo; floors, wall panels, 
not of metal, for building; wooden flooring, parquet 
flooring and parquet panels, parquet flooring of wood, 
parquet flooring of cork; parquet flooring out of wood, 
especially with a middle ply of wooden composites; 
paper and paper molded padding for building, namely 
with paper impregnated with artificial resin for 
laminates; laminates, not of metal, laminates out of 
wood; wood; timber floor board; wooden beams; 
wooden planks; wooden paneling; wooden doors; 
wooden strips; end strips, not of metal, for building; end 
strips of wood, wooden composites or plastic or 
mixtures of these materials for floors, wall panels and 
ceiling coverings, not of metal; wooden boards; wood 
veneers; terrace flooring; floor tiles, not of metal; 
wooden strips for building; wood for making household 
utensils; planks (wood for building); timber (sawn -), 
plywood; timber (manufactured -), moldable wood, 
wood, semi-worked; prefabricated house parts not 
consisting of metal; prefabricated house construction 

materials, not of metal, for erecting external cellar; 
prefabricated house construction materials, not of 
metal, for erecting bicycle storage; prefabricated house 
construction materials, not of metal, for erecting sheds; 
sliding doors out of vinyl; shutterings, not of metal; 
concrete shutterings; vinyl doors. 

  Klasse 20   Goods for furniture decorating and interior decorating, 
namely furniture, mirrors, picture frames; panels and 
molded padding as furniture parts; panels and molded 
padding, not of metal, with melamine surfaces as 
furniture parts; countertops (furniture); shelves out of 
wood (furniture); edge-protection strips out of extruded 
plastic for furniture; edge protectors out of plastic for 
furniture; edgings of plastic for furniture; edging boards 
of plastic for shelves; decorative edging strips out of 
wood for future; decorative edging strips out of plastic 
for built-in furniture; bins and pallets, not of metal. 

  Klasse 27   Floor coverings, wall and ceiling covering to the extent 
contained in this class; wall hangings (non-textile); vinyl 
wallpaper; wall linings; wall linings out of vinyl; floor 
coverings and artificial floor coverings; vinyl floor 
coverings. 

  Klasse 35   Compiling goods for third parties for presentation and 
sales purposes; retail services with respect to floor 
coverings, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating. 

  Klasse 36   Real estate affairs; real estate leasing services; real 
estate management; leasing of real estate. 

  Klasse 37   Building construction; repair, namely repair and 
renovation of wooden floors, wooden ceilings, wooden 
walls, wooden doors, wood-frame windows; assembly 
of floors, wall linings, ceiling coverings, furniture and 
goods for interior decorating and prefabricated houses; 
construction work for creating floor coverings, wall 
linings, ceiling coverings, furniture and goods for 
interior decorating and prefabricated houses; 
construction supervision during the construction work. 

  Klasse 40   Woodworking. 
  Klasse 42   Architecture; engineering research; engineering 

consulting; engineering technology analyses; drafts of 
engineering structures; technical drawings; architecture 
and engineering; engineering services in mechanical 
engineering; technological research; scientific research; 
technical research; industrial research; engineering 
technology research; technical construction projects 
development; design and development of new 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338586 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201704498 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.13, BX, 1334129 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NATRUE - The International Natural and Organic 
Cosmetics Association, AISBL, Rue Washington 40 - 
2nd Floor, BE-1050 BRUSSELS, Belgia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

information; professional business consultancy; 
providing information and consultancy for consumers in 
trade and business affairs (consumer consultancy); 
publication of publicity texts; commercial management 
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of the licensing of goods and services; market 
research, opinion polling, public relations; on-line 
advertising in computer networks; organization and 
arranging of advertising events; organization of fairs 
and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of companies on the internet and other 
media; presentation of goods on communications 
media for retail purposes; sales promotion (for others); 
reservation of stands in trade fairs for others for 
promotional purposes; promotion of natural and organic 
cosmetics; commercial lobbying service; publication 
and editing of commercial texts. 

  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings; health 
care; health counselling; advisory services relating to 
health; information on health and natural and organic 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339862 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704796 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.16, FR, 4218491 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UNIBAIL-RODAMCO SE, Société européenne, 7 Place 
du Chancelier Adenauer, FR-75016 PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Data processing apparatus, computer hardware, 
firmware and peripherals; communication equipment; 
video screens; projection screens; compact discs, 
video recordings, on media for digital recordings, sound 
and images; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic, optical and 
digital data media; computer software; application 
software for mobile phones, portable media players, 
and hand-held computers; software for sending digital 
photographs, videos, images and texts to others via the 
global computer network; computer software for the 
collection, publication, organization, modification, 
bookmarking, transmission, storage and sharing of data 
and information; computer application software for use 
in advertising and marketing; software platforms, 
application programming interface (API) software and 
software development kits (SDK) for the creation of 
software applications; computer software for creating 
indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks; application for mobile 
phones, portable media players, and other portable 
computers or communication devices; mobile 
telephones, pagers and personal communication 
devices; computer data banks; information, codes, 
texts, computer software and other downloadable 
media or multimedia content; magnetic cards for 
commercial and/or financial use, smartcards, memory 
cards or chip cards; magnetic gift cards, memory cards 
or chip cards for being purchased as gifts for others 
and enabling them to purchase to credit limit or under 
conditions stored in such cards; magnetic payment 
cards for electronic transfer of funds and financial 
transactions; magnetic loyalty cards. 

  Klasse 16   Printing products (printed matter); printed matter; 
pamphlets; journals (magazines); periodicals; books; 
magazines; posters; stickers; diaries (planners); 
notepads; newspapers; catalogs; maps, guides; 
newsletters; pencils; pens; calendars; prospectuses; 

publications; index cards (stationery); cards; paper; 
cardboard boxes (cartons); photographs; graphic prints; 
posters; graphic reproductions; stationery; plastic 
materials for packaging (not included in other classes), 
namely bags, sachets, films and sheets; wrapping 
paper; sachets and bags [envelopes, pouches] for 
packaging [of paper or plastic]; gift wrapping; 
signboards of paper or cardboard; (printed) purchase 
vouchers; (printed) vouchers intended for exchange 
with goods or services; (printed) vouchers to be used 
against the purchase of goods or services; (printed) 
discount coupons; (printed) gift vouchers for payment; 
(printed) gift cards for payment; (printed) promotional 
cards; (printed) loyalty cards; (printed) subscription 
cards; tickets; payment cards of plastic or cardboard 
without magnetic coding; cardboard boxes for use as 
gift boxes; gift vouchers for commercial or advertising 
purposes; checks and checkbooks. 

  Klasse 35   Analysis of business data; systemization and 
recording of data in computer databases; computerized 
file management; business monitoring and assistance, 
namely user tracking and advertising of others to 
provide strategies, knowledge, marketing guidance, 
and for analyzing, understanding and forecasting 
behavior relating to market trends; providing 
information relating to shopping; sales and economic 
forecasting; market study; opinion polls and surveys; 
services of auditing, creation and development of 
institutional communication strategies, advertising and 
business; price comparison; administrative 
management of shopping centers and shopping malls; 
organization of exhibitions, fairs and all events for 
commercial or advertising means and contests for 
promotional means; organization of promotional 
activities for developing customer loyalty; organization 
of promotional campaigns; commercial management of 
cards for non-financial use with a view to developing 
customer loyalty; marketing and sales promotion for 
others; business marketing; public relations; business 
management and organization consultancy; 
commercial business management; personnel 
recruitment; commercial intermediary services 
(caretaking); advertising; dissemination of advertising 
material; rental of advertising space and time on 
communication media; dissemination of advertisements 
on all types of media; publication of advertising texts 
and/or images; provision of business connections 
between customers and service providers, in particular 
in connection with shopping centers and malls; 
newspaper subscription services for others; outdoor 
advertising; shop window dressing; presentation and 
demonstration of goods on all communication media, 
for retail sale; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof) in the fields of beauty, care and hygiene of 
people and animals, perfumery and cosmetics, clothes 
and fashion accessories, textiles, haberdashery, 
leather goods, jewelry, timepieces, eyewear, interior 
and exterior decoration, furniture, tableware, household 
linen, home improvement and fitting (interior and 
exterior), gardening, do-it-yourself, tools, entertainment 
and leisure activities, sports and games, travel, 
photography, movies, press and publishing, music, 
stationery, electrical goods, broadcasting, 
telecommunication, telephony (including mobile 
telephony) and computing, enabling customers to view 
and purchase these goods by any means, and 
particularly in retail stores, in a shopping center or in 
department stores, in a general mail order merchandise 
catalog, or from an Internet site, on television or any 
other form of electronic telecommunications media. 

  Klasse 36   Insurance services; real estate affairs; Banking, 
financial and monetary affairs; financial management of 
all kinds of space; hire-purchase, sureties (guarantees); 
management, marketing and rental of real estate; 
establishing real estate leasing agreements; real estate 
appraisal; design and management of real estate 
programs; financial consultancy; financial appraisal 
(banking, real estate); raising and investment of funds, 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.12.04 - nr 49/17

66 
 

capital investments, financial sponsorship, loans 
against security; credit services; real estate brokerage; 
rental of offices (real estate), commercial premises, and 
convention and exhibition centers and attached 
premises; real-estate management of buildings, 
commercial premises, and convention and exhibition 
centers and attached premises; rent collection; debt 
collection agencies; factoring; credit agencies, currency 
exchange agencies; financing services; financial 
transactions; real estate agencies (real estate 
brokerage and leasing of shop floors and buildings); 
real estate appraisal; real estate appraisal; issuance of 
travelers' checks and letters of credit; electronic 
payment services; bank cards, credit cards, debit 
cards, payment cards and other cards or cheques 
providing financial advantages in the form of 
reductions, provision of bonuses or points, on a pro 
rata basis depending on purchases made; charitable 
fundraising; financial services for loyalty card holders; 
financial information in the field of exhibitions, 
especially in connection with the organization of 
exhibitions; issuing, compensation and provision of 
coupons, service vouchers, travelers' checks, discount 
cards, gift cards, gift certificates, gift vouchers, loyalty 
cards (financial services); loyalty cards (other than for 
advertising) for collecting benefits. 

  Klasse 37   Construction of permanent structures, buildings, 
premises for commercial use and shopping centers; 
building construction supervision; demolition of 
buildings; construction, reconditioning, namely cleaning 
and/or refurbishment in whole or in part of buildings, 
building complexes and parking lots, including 
commercial premises and shopping centers, 
restructuring, reconditioning, maintenance of buildings, 
building complexes and parking lots, including 
premises for commercial use and shopping centers; 
information on construction; information on repair of 
commercial premises and shopping centers; technical 
project studies concerning business and leisure 
equipment, buildings; operation of real estate 
development and establishment of offices and business 
premises, including shopping centers, shopping malls, 
namely, development (construction) of real estate 
projects; provision of local services to individuals, 
namely repairs, laundry, repair, cleaning, maintenance 
of all types of clothing and leather goods; shoe repair, 
cobblers' services, maintenance and repair of 
timepieces; maintenance, cleaning and repair of furs; 
quick cleaning (pressing) of clothes; dry cleaning 
(chemical) of fabrics and clothing; ironing all of textiles, 
canvasses, cloths, fabrics and clothing; repair of 
umbrellas, beach umbrellas and parasols; repair of 
luggage. 

  Klasse 38   Telecommunication; electronic bulletin boards 
(telecommunications); news and information agencies; 
transmission of gift vouchers, vouchers for the 
purchase of goods or services, vouchers to be 
exchanged for goods or services, discount coupons, 
gift certificates, gift cards for payment, promotional 
codes, promotional cards, loyalty cards and 
subscription cards, tickets, credit and debit cards, 
payment cards, computer-assisted; transmission and 
dissemination of data, logos, ring tones, games, 
messages, photographs, dispatches, still and/or 
animated images, films, videos, sound, songs, music, 
texts, multimedia programs and software, particularly 
via global communication networks (such as the 
Internet) or private or restricted access networks (such 
as intranets or extranets); transmission and 
dissemination of gift vouchers, vouchers for the 
purchase of goods or services, vouchers to be 
exchanged for goods or services, discount coupons, 
gift certificates, gift cards for payment, promotional 
codes, promotional cards, loyalty cards and 
subscription cards, tickets, credit and debit cards, 
payment cards, particularly via global communication 
networks (such as the Internet) or private or restricted 
access networks (such as intranets or extranets); 
provision of online access to Internet websites, 

proposing in particular for customers to a supermarket 
or a shopping center online consultation of customer 
accounts, balance of loyalty points, enabling the 
sending of correspondence, information, customized 
offers, promotions; telecommunication services for 
geographically locating the visitors to a website to 
inform them of the nearest sales outlets where the 
products and services sought are proposed; 
communication by computer terminals, audiovisual 
communication, namely, communication by methods 
using sound and/or images; telegraphic, radio, 
telephone and television communications; transmission 
and dissemination of information, images and sound by 
data communication, audiovisual, telephonic and 
electronic means, especially via global 
telecommunication networks such as the Internet or 
private or restricted-access networks such as intranets; 
provision of telecommunication channels for 
teleshopping services; providing terminals for calling 
taxis; computer, electronic and data communication 
messaging systems; electronic mail; distribution, 
transmission of classified advertisements, including via 
the Internet; providing discussion forums on the 
Internet, on-line services for transmitting information on 
the establishment of a social network and a virtual 
community of Internet users; communication between 
computer terminals; transmission of information 
accessible by access code to computer or data 
communication databases and database servers; 
transmission and dissemination of information on digital 
communication networks or computer networks; rental 
of access time to a computer system, databases and 
database servers, particularly for global communication 
networks such as the Internet or private or reserved 
access such as intranets; downloading of electronic 
publications and data (information, images, sounds) via 
a global computer network, via networked computers 
and via a computer site on communication networks. 

  Klasse 39   Transport; excursion and travel organization; transport 
information; delivery of newspapers; packaging and 
storage of goods, temporary safekeeping of personal 
belongings; deposit services; booking of travel through 
tourist offices ; arranging of travel, excursions and 
sightseeing tours; booking services for sightseeing 
tours; unloading, distribution and delivery of 
merchandise, packages and luggage; distribution 
(delivery) of goods, delivery of flowers; escorting of 
travellers; goods storage; vehicle breakdown 
assistance (towing); rental of garages or parking 
places; chauffeur services; rental of all vehicles; taxi 
booking services; chauffeur services; services 
accompanying travelers; parking services; providing 
charging stations for electric vehicles; services for 
organizing grouping of people with a view to sharing 
means of transport and the organization of car pooling; 
mail delivery; shopping service; home delivery services; 
distribution (delivery) of goods; packaging of goods and 
luggage; wrapping of merchandise and luggage; traffic 
information; transport information; messenger services 
(mail or goods); delivery of newspapers; services 
accompanying travelers; transport and travel services 
for disabled persons; information relating to all the 
aforesaid services. 

  Klasse 41   Services in training, education, including in the field of 
logistics, marketing, customer service management, 
sales promotion, rewards, incentives, and retention and 
development of customers and staff; entertainment 
services; information and advice relating to 
entertainment and providing leisure facilities, especially 
information and advice for visitors or customers of 
shopping centers and shopping malls; providing 
amusement arcade services; amusement parks and 
gardens; provision of recreational facilities; ticket 
agency services (entertainment); organization and 
conducting of conferences, colloquiums, workshops, 
congresses, seminars; organization of lotteries and 
competitions (education or entertainment); production 
of motion pictures and films on videotape, radio 
broadcasts, radio and television entertainment; editing 
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of videotapes, of radio and television programs; 
sporting and cultural activities; information relating to 
entertainment or education; vocational retraining; rental 
of motion pictures; provision of recreational facilities; 
book lending; rental of sound recordings; rental of 
television sets; rental of show scenery; videotape 
editing; photography services; game services provided 
on-line from a computer network; gambling service; 
electronic publication of books and periodicals online; 
electronic desktop publishing; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of sports competitions; production and 
organization of shows (services of an agent); planning 
of receptions (entertainment); publication of books and 
texts (other than for advertising); publication of books, 
guidebooks, instruction manuals, catalogs, newsletters, 
explanatory pamphlets, on all media including 
electronic media; interpreting services; caretaker 
services, namely business intermediation, party 
planning services (entertainment) and advice relating to 
entertainment; training services in the form of coaching.

  Klasse 42   Architecture services, services of space planning of a 
shopping center, namely drafting construction plans, 
technical project studies (layout design of shops, 
technical facilities, entrances into the shopping center); 
information services relating to the space planning of a 
shopping center, namely the drafting of construction 
plans; inspection of shopping centers; analysis of 
compliance of shopping centers with environmental 
standards and relating to optimization of interior design 
purchasing services; architectural consulting services, 
including architecture of shopping centers; advice 
relating to construction, namely drafting of construction 
plans; town planning and commercial town planning; 
graphic design and elaboration of communication 
supports in the form of visual aids for the said graphic 
design; services in studies and technical projects for 
the construction, decoration, layout and fitting of all 
permanent or temporary buildings; research and 
development of new products for others; packaging 
design services; graphic arts designing; industrial 
design services; industrial esthetic styling; engineer's 
services (expert appraisals in public works and civil 
engineering), technical study offices; scientific and 
technological services as well as research and design 
services relating thereto; industrial analysis and 
research services, technical consultancy relating to 
public works, namely the drafting of construction plans; 
civil engineering work performed by engineers; 
computer services, namely on-line hosting of web 
infrastructures for others for organizing and conducting 
meetings, gatherings and interactive discussions 
online; computer services, namely hosting of 
customized Web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; 
computer programming services, programming for 
computers and database programming services; 
application engineering services on large and medium-
sized computer systems; consulting, expert 
assessments and technical advice on computers, 
computer programming and marketing in the field of 
information technology; provision of an Internet 
platform for e-commerce; hosting of computer-based 
research and online ordering service for wholesale 
distribution and retail concerning a wide variety of 
goods, especially consumer goods; hosting services for 
Internet sites and computer data on a global or local 
computer network; information relating to information 
technology; computer programming applied to 
monitoring and processing information, methods for 
surveys and studies; analysis of statistics, surveys and 
studies; services of engineers, professional 
consultancy and drawing up of plans unrelated to 
business dealings, namely audit and engineering office 
services in the field of setting up computerized systems 
and creating and developing computer programs, 
computer-based sites; design, programming, 
installation, management and hosting of computer-
based sites for computer communication networks; 

engineering project studies, surveying (engineering 
services); research and development of new products 
for others; quality control; testing of materials; design 
and development of computers and software, computer 
systems design; computer system design; creation and 
maintenance of Web sites for others. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; providing places for meeting, rest or 
entertainment inside a shopping center; providing 
children's play areas; providing facilities for prayer, 
games rooms, sports equipment, recreation facilities; 
cafe-restaurants, cafeterias, fast-food and non-stop 
restaurants (snack bars), self-service restaurants; bar 
services; food and drink catering; preparation, 
packaging and home delivery of prepared, pre-cooked 
foods; accommodation agencies (hotels, boarding 
houses); rental of temporary accommodation; 
temporary accommodation reservation; day-nurseries 
[crèches]; canteens; rental of mobile structures 
(transportable construction) for all types of events, 
tents, meeting and congress rooms; rental of furniture, 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of 
transportable buildings. 

  Klasse 44   Medical services, veterinary services, hygienic and 
beauty care for human beings or animals; health 
services; providing sanitary installations and toilets; 
providing defibrillators; beauty and hairdressing 
services; massage; image advice, namely consulting 
on make-up, hairstyling, dietetics and consulting 
relating to beauty and care; opticians' services; pet 
grooming; advice regarding personal image, namely 
makeup advice; advice on hygiene and beauty, advice 
regarding makeup, cosmetics, hairdressing, beauty 
care; advice on and analysis of face shape and figure; 
advice on and analysis of clothing style; shopping 
accompaniment, namely personal shopper services 
(advice on clothing and personal purchases for others); 
diet advice. 

  Klasse 45   Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely concierge 
services (commercial intermediary services) rendered 
for others, especially in the field of shopping centers 
and shopping malls; lost property return, receptionist 
services (hotel services), concierge services, namely 
business intermediation services, doorman services 
(hotel services); purchasing assistance services and 
personal purchasing for others, namely personal 
shopper services (advice on clothing and personal 
purchases for others); escorting children, childcare, 
providing child care namely, placement of personnel; 
providing confectionery and candy dispensers, 
disposable diapers for children; mobility assistance for 
the elderly and people with disabilities, namely 
transport; accompanying services for trips, shopping 
and running errands; escorting [close protection], body 
guarding; all the aforesaid services being accessible by 
means of a mobile telephone or smart phone; social 
networking services via the Internet; meeting, 
networking and dating services, namely on-line social 
networking services; advertising information services 
linked with social events and social networking; 
technology, source codes, software and other 
intellectual property licensing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1340107 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201704838 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.08, DE, 30 2015 108 

809 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred-Kärcher-

Strasse 28-40, DE-71364 WINNENDEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for industrial purposes, in particular for 

preservation, depreservation, phosphating and surface 
finishing, for waste water treatment and for preventing 
limescale deposits; chemical agents for sealing and 
hardening floor surfaces, in particular marble and stone 
floor surfaces; chemicals for the purification of water; 
chemical compositions for water treatment; chemicals 
for decontamination. 

  Klasse 3   Cleaning agents; cleaning agents and care products 
for carpets and wall-to-wall carpets; chemical products 
for the cleaning and care of motor vehicles; blasting 
abrasives for mechanical surface treatment, in 
particular mineral blasting abrasives and sandblasting 
abrasives; brighteners; laundry detergents; soaps. 

  Klasse 5   Chemicals for disinfection. 
  Klasse 6   Metal containers for fresh water and drinking water; 

couplings and connection pieces made of metal for 
water fittings and hoses; hose reels (not mechanical) 
made of metal. 

  Klasse 7   Mechanical spraying, rinsing and cleaning apparatus, 
and installations consisting thereof, in particular high-
pressure cleaning apparatus, steam cleaning and 
steam jet apparatus, particle jet apparatus, spray 
extraction apparatus, brushing machines, vacuum 
cleaners, floor polishing apparatus, carpet brushing 
vacuum cleaners, cleaning machines for hard surfaces, 
cleaning machines for hard floors, cleaning machines 
for textile covers, sweepers, apparatus for cleaning the 
inside of containers, cleaning machines for glass 
surfaces, mechanical window cleaning apparatus, 
mechanically operated apparatus for cleaning motor 
vehicles, cleaning machines for parts made of metal, 
plastic and/or glass, degreasing machines; electric 
suction apparatus for industrial purposes; vehicle 
washing installations; mechanical apparatus for 
removing preservatives from vehicles; washing 
machines; dishwashers; hydraulic controls for 
machines; mechanical apparatus for producing dry-ice 
granulate; parts of the aforesaid goods, in particular 
brushes, hoses, hand-held spray guns, suction heads, 
spray nozzles, jet tubes, vacuum cleaner hoses, 
vacuum cleaner bags, vacuum cleaner filters; 
mechanical hose reels; motor-powered gardening 
implements; motor-powered forestry implements and 
machines; motor-powered agricultural implements and 
machines; motor-powered mowing implements and 
mowing machines; harvesting machines; power saws; 
chains for power saws; brush cutters (machines); 
scythes (machines); hedge trimmers (machines); lawn 
mowers (machines); scarifiers (machines); horticultural 
machines; machines for cleaning streets; earth moving 
machines; shovels for earth moving machines; motor-
powered spreading implements and spreading 
machines; accessories for motor-powered spreading 
implements and spreading machines (included in class 
7); snow blowers; snow ploughs; snow clearing 

machines; snow plough shovels; front loaders; shovels 
for front loaders; clearing machines and clearing 
blades; motor-powered soil cultivation implements and 
soil cultivation machines; working equipment 
mountable on vehicles for horticulture, agriculture, 
forestry and municipal purposes; working equipment 
drawn by vehicles for horticulture, agriculture, forestry 
and municipal purposes; pumps (included in class 7), in 
particular water pumps, pumps for ponds, submersible 
pumps, garden pumps, house water pumps, high-
pressure pumps, metering pumps; leaf vacuums; leaf 
blowers; mechanical high-pressure water jet apparatus 
for cleaning, removing and treating surfaces and for 
cutting, drilling and deburring; high-pressure water 
tools, in particular high-pressure lances and high-
pressure spray guns; water jet nozzles, nozzle supports 
(parts of machines); valves (parts of machines); 
injectors (parts of machines); filter apparatus 
(machines); pneumatic, hydraulic, electric or manually 
driven handling machines, positioning devices, feed 
mechanisms and robots for guiding high-pressure 
water tools. 

  Klasse 8   Agricultural implements (hand-operated); garden tools 
(hand-operated); pruning shears; gardeners' knives; 
scarifiers (hand-operated); hand-operated scythes; 
hand-operated hedge shears; hand-operated spraying 
apparatus (tools); cutlery; knives; scissors; electric 
irons. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity; wireless transmitters and receivers; data 
storage media; mobile data communications apparatus; 
electric controls, including coin-operated; electric 
controllers; radio remote controls; time switches; 
electric connection cables; extension cords; batteries 
(electric); rechargeable electric batteries; chargers for 
electric batteries; electric irrigation control apparatus; 
readers for the contactless reading of markings, in 
particular bar code readers and RFID (Radio 
Frequency Identification) readers; measuring 
apparatus; dosimeters; data processing equipment and 
computers; computer software (stored); computer 
software (downloadable); application software; 
protective clothing for protecting from fire, radioactive 
radiation, biological contamination and chemical 
contamination; protective and safety equipment; 
protective helmets; protective glasses; protective 
masks; protective boots; respiratory masks; filters for 
respiratory masks; protective work clothing. 

  Klasse 10   Hearing protection devices. 
  Klasse 11   Drying apparatus, in particular for motor vehicles; 

apparatus for cleaning the body, namely body showers; 
garden showers; cooling and heating apparatus and 
installations; steam generating apparatus; hot air 
generating apparatus; water heaters (apparatus); water 
dispensing apparatus; dispensers for dispensing 
mineral waters, carbonated waters, table waters, fruit 
beverages, fruit juices, lemonades; water distribution 
installations; drop nozzles for irrigation installations; 
irrigation apparatus for agricultural and horticultural 
use; water filters; filters for drinking water; air filters; 
blowers for ventilation purposes; air purifiers; air dryers; 
thermal oil heaters; electric cooking appliances and 
cooking installations; transportable electric, fuel-
powered or gas-powered cooking appliances; 
transportable electric, fuel-powered or gas-powered 
laundry dryers; drinking water and waste water 
treatment apparatus and installations. 

  Klasse 12   Vehicles; carrier vehicles for motor-powered working 
equipment mountable thereon or drawn thereby for 
horticultural, agricultural, forestry and municipal 
purposes; tractors; vehicle trailers; forklifts; hose carts; 
transport trolleys, in particular for cleaning material and 
cleaning apparatus. 

  Klasse 17   Hoses, not made of metal; couplings and connection 
pieces not made of metal for water fittings and hoses; 
high-pressure hoses made of plastic with metallic 
reinforcement inserts, in particular with wire meshes. 

  Klasse 20   Fresh water and drinking water tanks made of non-
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metallic materials and not of masonry; hose reels, not 
mechanical and not made of metal. 

  Klasse 21   Hand-operated cleaning apparatus, in particular 
sweepers and non-electric polishers; hand-operated 
sprayers; lawn sprinklers; spray pipes for watering 
hoses; nozzles for hoses; broom and brush goods 
(except paint brushes); cleaning utensils; cleaning rags; 
cleaning cloths; wiping cloths; mops; non-electric 
cooking appliances; cooking utensils; gardening gloves; 
water sprinklers. 

  Klasse 22   Shelter tents. 
  Klasse 35   Wholesale and retail services, including wholesale 

and retail services via the internet, mail order 
catalogues, for cleaning agents, detergents, soaps, 
electric driven household appliances, electric goods, 
electronic goods, data carriers, domestic technology, 
communications technology, cleaning technology, 
washing installations, material treatment and surface 
treatment technology, horticultural, agricultural, forestry 
and municipal apparatus, mechanical and hand-
operated gardening implements, water treatment 
technology, cooling, heating and cooking technology; 
organizational and business management consultancy 
for companies, in particular with regard to optimizing 
processes; compiling data in computer databases; 
statistical evaluation of data; systematization of data in 
computer databases. 

  Klasse 37   Building construction; domestic maintenance, repair 
and cleaning services (caretaker services); assembling 
of machine plant (installation work); maintenance, 
upkeep and servicing of buildings; street cleaning; car 
park cleaning; cleaning of articles made of metal, 
plastic and glass; interior and exterior cleaning of 
buildings; window cleaning; facade cleaning; 
maintenance and repair of cleaning, water treatment, 
cooling, heating and cooking apparatus and 
installations and of mechanical high-pressure water jet 
apparatus, high-pressure water tools, handling 
machines, positioning devices, feed mechanisms and 
robots for guiding high-pressure water tools; 
maintenance and repair of horticultural, agricultural, 
forestry and municipal apparatus; cleaning, servicing 
and maintenance of motor vehicles; provision of motor 
vehicle cleaning installations and motor vehicle 
servicing installations. 

  Klasse 38   Providing access to computer, electronic and online 
databases; providing online discussion forums. 

  Klasse 41   Training courses, in particular with regard to 
optimizing processes. 

  Klasse 42   Computer programming consultancy; technical 
planning of installations and machines for solving 
problems relating to cleaning, water treatment, cooling, 
heating and cooking technology; technical testing of 
cleaning, water treatment, cooling, heating and cooking 
apparatus and installations; technical testing of material 
treatment installations and machines and surface 
treatment installations and machines; technical testing 
of horticultural, agricultural, forestry and municipal 
apparatus; computer programming; quality assurance 
by carrying out quality checks; quality assurance by 
data evaluation with the aid of software. 

  Klasse 44   Gardening; agriculture, horticulture and forestry 
services. 

  Klasse 45   Granting of licences for industrial property rights, 
copyright and franchising concepts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340973 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201704987 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PREMIUM IMPORTS INC, 123 San Lorenzo Avenue, 
US-FL331461513 CORAL GABLES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Cigars originating from the Dominican Republic. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341684 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705315 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.12, CN, 20259548  

2016.06.12, CN, 20259554  
2016.06.12, CN, 20259555  
2016.06.12, CN, 20259559  
2016.06.12, CN, 20259564  
2016.06.12, CN, 20259566  
2016.06.12, CN, 20259567 
2016.06.15, CN, 20985163  
2016.08.12, CN, 20259553 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, 

Anting Town, Jiading District, CN-201805 SHANGHAI, 
Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Metalworking machines; guards [parts of machines]; 
starters for motors and engines; taps [parts of 
machines, engines or motors]. 

  Klasse 9   Computer programs [downloadable software]; vehicle 
breakdown warning triangles; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; anti-dazzle shades; 
theft prevention installations, electric; batteries, electric, 
for vehicles. 

  Klasse 12   Engines for land vehicles; sports cars; cars; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles; driverless 
cars [autonomous cars]; motorcycles. 

  Klasse 14   Medals; tie clips; statues of precious metal; cuff links; 
tie pins; key rings [trinkets or fobs]; wristwatches; watch 
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chains; badges of precious metal. 
  Klasse 25   Trousers; outerclothing; motorists' clothing; waterproof 

clothing; shoes; headgear for wear; hosiery; gloves 
[clothing]; girdles; neckties. 

  Klasse 35   On-line advertising on a computer network; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; production of advertising films; 
providing business information via a web site; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, import export agencies, sales promotion for 
others; business management of sports people. 

  Klasse 36   Insurance consultancy; insurance brokerage; loans 
[financing]; financing services; land vehicle credit sale 
(financing lease); capital investment. 

  Klasse 37   Motor vehicle maintenance and repair; anti-rust 
treatment for vehicles; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle battery charging; vehicle 
wash. 

  Klasse 42   Technical project studies; vehicle roadworthiness 
testing; cartography services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342091 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705391 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, 
Anting Town, Jiading District, CN-201805 SHANGHAI, 
Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Motors for land vehicles; sports cars; cars; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles; 
motorcycles. 

  Klasse 37   Motor vehicle maintenance and repair; anti-rust 
treatment for vehicles; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle battery charging; vehicle 
wash; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342560 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705562 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
BAGSVÆRD, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Enzymes for technical and industrial use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343021 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201705617 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.19, DE, 30 2016 004 

911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deerberg GmbH, Velgen 35, DE-29582 HANSTEDT, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Laundry preparations; bleaching preparations; 
cleaning preparations; polishing preparations; scouring 
preparations; abrasive preparations; soaps; perfumery; 
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; 
leather and shoe cleaning and polishing preparations. 

  Klasse 4   Grease for footwear; grease for leather. 
  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 

material; photographs; stationery; disposable paper 
products; adhesives for stationery or household 
purposes; decoration and art materials and media; 
paintbrushes; typewriters; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); printers' type; printing blocks; packaging 
materials; bags and articles for packaging, wrapping 
and storage of paper, cardboard or plastics. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips; harness; saddlery; luggage, 
bags, wallets and other carriers; shoe bags; purses; 
straps for luggage; garment bags; leather cases; 
keycases; shoulder belts (straps) and shoulder straps. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors; picture frames; animal housing and 
beds; yellow amber; mother-of-pearl; animal horns: 
horn, unworked or semiworked;   meerschaum; 
bamboo; corks; statues, figurines, works of art and 
ornaments and decorations, included in the class; 
containers, not of metal [storage, transport]; closures 
not of metal, for containers; holders, not of metal, for 
containers; boxes of wood; crates (non-metallic -); 
display stands; signboards of wood or plastics. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs; 
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; cleaning instruments; articles for cleaning 
purposes; shoe trees; shoe horns; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware. 

  Klasse 24   Textile material; textile goods, and substitutes for 
textile goods; bed covers; table covers. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; insoles; footwear soles.
  Klasse 28   Toys; games; playthings; novelties; gymnastic articles; 

sporting articles and equipment; decoration for 
Christmas trees. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administrations; office functions; retail and mail order 
retail services, also via Internet, in relation to washing 
and cleaning agents, shoe and leather care products, 
soaps, perfumery, cosmetics, stationery, printed matter, 
photographs, artists' materials, office requisites, leather 
goods, bags, luggage, wallets and other carriers, 
umbrellas, furniture, furnishings, decorations, mirrors, 
picture frames, shoe-shine boxes, shoe trees, shoe 
horns, household articles, articles for cleaning 
purposes, glassware, porcelain or earthenware, yarns 
and threads, for textile use, textile material and textile 
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goods, bed and table covers, clothing, footwear, 
headgear, insoles, footwear soles, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flowers, toys, games, 
playthings, novelties, gymnastic articles, sporting 
articles and equipment and decoration for Christmas 
trees. 

  Klasse 39   Transport; packaging of goods; storage of goods; 
travel arrangements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343233 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201705878 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
BAGSVÆRD, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Enzymes for the baking industry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343598 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201705935 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.06, EM, 015309818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATRIZIA Immobilien AG, Fuggerstr. 26, DE-86150 

AUGSBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; development of use 
concepts for property from a business viewpoint (facility 
management); business management and organisation 
consultancy; business management consultancy; 
business management consultancy services; 
professional business consultancy; commercial 
information and advice for consumers (consumer 
advice shop); business organisational consultancy; 
organisational consultancy; business consultancy; 
arranging of trade and commercial contacts, including 
via the internet; advertising of real estate; auctioneering 
of property; commercial project management services 
for construction projects; business management and 
organisation consultancy; market research; public 
relations. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
real estate brokerage; development of use concepts for 

property from a financial viewpoint (facility 
management); real estate agencies; real estate 
management; facility management, namely real-estate 
management and brokerage, rental and leasing of real 
estate; rental of offices (real estate); mutual funds and 
other securities; fund investments; investment relating 
to funds; trusteeship of fund assets; rent collection; 
financial consultancy (loan advice); mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy for the 
purchase or sale of companies and company shares; 
property development services, namely financial 
preparation of building projects; real estate 
consultancy; real estate appraisal; real estate financing; 
real estate services; accommodation agencies (real 
estate); estate planning (financial affairs); real estate 
financing; real estate investing; capital investment in 
real estate; rental of real estate; real estate brokerage; 
property portfolio management; real estate brokerage; 
real estate investments and property management 
services; financing of property development; real estate 
insurance services; real estate consultancy; appraisal 
of real estate (financial); evaluation of real estate 
(valuations); appraisal of real estate (pricing); financial 
management of real estate projects; financial services 
relating to real estate property and buildings; arranging 
of shared ownership of real estate; consultancy for the 
purchase of real estate. 

  Klasse 37   Building construction; repair, namely maintenance, 
repairing and cleaning of buildings; renovation of 
property; advisory services relating to the renovation of 
property; construction information; building construction 
supervision. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344755 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201706298 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.07, EM, 015512775 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, CH-8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated preparations for the application to, 

conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; 
soaps; perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet 
waters; essential and herbal oils; cosmetics; make-up 
preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish 
removers; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and 
body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1344860 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706308 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.27, FR, 4275611 
(540) Gjengivelse av merket: 

FO'AH Perfumes with a soul 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FO'AH PERFUMES WITH A SOUL, 130 rue de 
Turenne, FR-75003 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes, eaux de parfum, toilet waters, eaux de 

Cologne, essential oils, cosmetic creams, cosmetic 
bath and shower preparations, skin moisturizing 
creams, anti-wrinkle creams, skin cleansing gels, skin 
exfoliating creams and gels, beauty masks, cosmetic 
products for skin care, cosmetic preparations for skin 
tanning, hair care lotions, hair sprays, hair lotion, 
cosmetics for eyelashes, mascaras, lipstick, make-up, 
foundations, eye-liner, nail polish, make-up powders, 
cosmetic preparations for slimming, make-up removing 
products, deodorant for personal use (perfumery), 
soaps, oils for cosmetic use, cleansing milk for toilet 
purposes, bath and shower milk, bath and shower gels, 
cosmetic body creams, moisturizing body lotions, bath 
oils, talcum powders for toiletry use, after-shave lotions, 
after-shave balms, alum stones, shaving foam, shaving 
products, potpourris (fragrances), bath salts (not for 
medical use), tissues impregnated with cosmetic 
lotions. 

  Klasse 4   Candles for lighting, scented candles (lighting). 
  Klasse 35   Retail sale services for goods, namely, perfumes, 

perfumery products, essential oils, cosmetic products, 
cosmetic products for slimming, toiletries, make-up 
products and make-up removing products, soaps, 
potpourris, candles and scented candles; presentation 
of goods by all means of communication for retail sale, 
particularly perfumes, perfumery products, essential 
oils, cosmetic products, cosmetic products for slimming,
toiletries, make-up products and make-up removing 
products, soaps, potpourris, candles and scented 
candles; demonstration of goods; dissemination 
(distribution) of samples; advertising; marketing; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; commercial information services 
regarding perfumes, perfumery products, essential oils, 
cosmetic products, cosmetic products for slimming, 
toiletries, make-up products and make-up removing 
products, soaps, potpourris, candles and scented 
candles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346963 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201706915 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.03, EM, 015882848 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The words "DR DENIM" in white against a black 

background; above the words is a white field. 
(730) Innehaver: 

 Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, SE-41119 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cases for mobile phones; cases for computers. 
  Klasse 18   Bags of leather, bags of cloth, rucksacks, toilet bags, 

wallets, key covers, umbrellas. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, belts (clothing). 
  Klasse 35   Retail services regarding cases for mobile phones and 

computers, bags, rucksacks, toilet bags, wallets, key 
covers, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts 
(clothing). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1348963 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201707389 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner 
House, 16 Great Marlborough Street, GB-W1F7HS 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio and audio visual recordings; portable audio 

speakers, compact disc players, personal stereos, 
electronic docking stations, headphones, earphones, 
personal computers and tablet computers, mouse 
pads, computer mice, computer keyboards, USB flash 
drives, karaoke machines, walkie-talkies, telephones, 
calculators, rulers, computers, cameras (photographic), 
film (photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkels, swim 
masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, frames 
and cases therefor; downloadable audio, video, 
audiovisual and image files; computer software, video 
game cartridges, video game software, downloadable 
software for mobile devices, memory cards for video 
game machines; bags for personal electronic devices, 
namely cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
digital audio players and electronic book readers, cell 
phone covers, straps and accessories. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely providing 
entertainment programs and content via television, 
satellite, the internet, wireless networks and other 
electronic communication networks; providing non-



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.12.04 - nr 49/17

73 
 

downloadable online publications; providing audio and 
video content, entertainment information and online 
games via a web site; providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment 
performances; amusement park services; production of 
films, television and digital entertainment content. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1348981 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201707392 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHAT'S YOUR SLEEP NUMBER ?
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Select Comfort Corporation, 9800 59th Avenue, US-
MN55442 NORTH PLYMOUTH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Beds, mattresses, bed frames, adjustable foundations 

for beds and mattresses, adjustable beds, pillows, 
bolsters, furniture, and non-metal bed fittings. 

  Klasse 35   Retail store services, on-line retail services, telephone 
shop at home services, all featuring beds, mattresses, 
bed frames, adjustable foundations, adjustable beds, 
furniture, pillows, bed fittings, and bedroom 
accessories, namely, mattress pads, bed sheets, pillow 
cases, blankets, comforters, bedspreads, comforter 
covers, bed covers, pillow protectors, and mattress 
protectors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350621 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201707981 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.03, EM, 015888225 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genovis AB, Box 790, SE-22007 LUND, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical reagents other than for medical or 
veterinary purposes. 

  Klasse 5   Chemical reagents for medical or veterinary purposes.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350654 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201707988 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.29, EM, 015880503 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstr. 17, DE-94526 
METTEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Electrically operated massagers; vibrators, being adult 

sexual aids; sex aids. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351080 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708048 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.19, DK, VA 2016 

02243 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dansk Technologisk Læringsdesign IVS, Gerthasminde 
9, DK-5000 ODENSE C, Danmark 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; magnetic data 
carriers; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment and 
apparatus; computers; computer software; computer 
programmes [programs]; computer peripheral devices; 
computer hardware; encoded magnetic cards; encoded 
key cards; magnetic data media; magnetic encoders; 
readers [data processing equipment]. 

  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: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1351095 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708051 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.30, US, 87393244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "BioSurplus" with a 

swish design reaching from the "i" and curving around 
to behind the "l" and coming to a point in front of the 
"p". 

(730) Innehaver: 
 BioSurplus, Inc., 10805 Vista Sorrento Parkway, Suite 

200, US-CA92121 SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Arranging and conducting auctions in the field of 
industrial equipment, laboratory equipment, robotics 
equipment, production and manufacturing equipment 
and testing equipment; industrial asset management 
services, namely, auctioning, liquidating and 
remarketing industrial assets of others; providing on-
line auction services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351097 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708052 
(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 rectangle with rounded corners 
with an image of a house within a circle and the 
wording "works with nest" underneath. 

(730) Innehaver: 
 NEST LABS, INC., 3400 Hillview Avenue, US-

CA94304 PALO ALTO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 42   Application service provider featuring application 
programming interface (API) software for environmental 
monitoring, control, and automation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351099 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708053 
(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 "NAPA" in blue in a 

hexagon shaped field of white with a yellow border. 
(730) Innehaver: 

 NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, 
2999 Wildwood Parkway, US-GA30339 ATLANTA, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Distributorship services in the field of automotive 

parts, equipment care products and tools for servicing 
and repairing such parts and equipment; retail store 
and on-line retail store services featuring automotive 
parts, equipment care products and tools for servicing 
and repairing such parts and equipment. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351115 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708055 
(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 human or stick figure 
shape composed of mirrored curved lines or bands for 
legs and upraised arms and an elongated diamond-
shaped head. 

(730) Innehaver: 
 Decommodification LLC, 660 Alabama Street, US-

CA94110 SAN FRANCISCO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Organizing community festivals featuring primarily 
cultural and arts events and art exhibitions, 
entertainment exhibitions, social entertainment events, 
events for cultural and community purposes, and 
special events in the nature of art and community 
festivals, and also providing consultation in the field of 
special event planning for social entertainment 
purposes, and arranging and conducting educational 
conferences, business seminars, classes, workshops, 
and training courses in the fields of community 
engagement, interactive art festivals and exhibitions, 
and leadership development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351365 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708092 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.15, US, 87336487 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of two arches in the form of the 

letter "B" extending upward centered above the 
wording "MUSEUM OF THE BIBLE". 

(730) Innehaver: 
 The Museum of the Bible, Inc., 7707 SW 44th Street, 

US-OK73179 OKLAHOMA CITY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Conducting guided tours of museums; education 
services, namely, training educators in the field of the 
nature of the Bible, the history of the Bible, the impact 
of the Bible, antiquities, ancient manuscripts, theology, 
religious studies, leadership, and spiritual living and 
providing curricula in connection therewith; educational 
services, namely, conducting on-line exhibitions and 
displays and interactive exhibits in the field of the 
nature of the Bible, the history of the Bible, the impact 
of the Bible, antiquities, ancient manuscripts, theology, 
religious studies, leadership, and spiritual living; 
educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, and 
organizing education and studies abroad (other than 
transportation and travel services) in the field of the 
nature of the Bible, the history of the Bible, the impact 
of the Bible, antiquities, ancient manuscripts, theology, 
religious studies, leadership, and spiritual living and 
distribution of course and educational materials in 
connection therewith; educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of the 
nature of the Bible, the history of the Bible, the impact 
of the Bible, antiquities, ancient manuscripts, theology, 
religious studies, leadership, and spiritual living; 
educational services, namely, providing displays and 
exhibits in the field of the nature of the Bible, the history 
of the Bible, the impact of the Bible, antiquities, ancient 
manuscripts, theology, religious studies, leadership, 
and spiritual living; leadership development training in 
the field of the nature of the Bible, the history of the 
Bible, the impact of the Bible, antiquities, ancient 
manuscripts, theology, religious studies, leadership, 
and spiritual living; museum services; museum 
services, namely, exhibiting to the public a historical 
site; museum curator services; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing virtual museum services via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1351372 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708093 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.14, AT, AM 

1508/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pongratz Trailer-Group GmbH, An der Bundesstrasse 
34, AT-8772 TRABOCH, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Constructional machines and machine tools; 

agricultural implements other than hand-operated; 
loading ramps, agricultural machines, ploughs, 
ploughshares. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; trailers 
(vehicles), uniaxial or multiaxial trailers for automobiles, 
bicycles and motorcycles, horse trailers; camper vans 
and vehicle transport trailers, boat trailers, chassis for 
trailers, bodies for trailers, tailboard lifts (parts of land 
vehicles), vehicle transporters, tippers, tipping 
transporters, animal transporters, handling carts, 
tipping apparatus for trailers; trailer hitches for vehicles; 
coupling devices, drawbars, tow bars, drawbar eyes, 
the aforesaid goods being parts of a vehicle or trailer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351459 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708105 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.31, CN, 21736423 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 ZHONGWU. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 ZHONGWU. 

(730) Innehaver: 
 ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO., LTD., Xinan 

Village, Xianxiang, CN-RUIAN CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; clothing for children; bathing suits; shoes; 

boots; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; leather 
belts [clothing]. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352016 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201708332 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.28, EM, 015866361 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, DE-32825 BLOMBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric protective apparatus for industrial use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352138 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708348 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, KR-06797 SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobiles; vans [vehicles]; structural parts for 

automobiles; automobile tires [tyres]; shock absorbers 
for automobiles; brake systems for vehicles; axle 
bearings for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; motors for land vehicles; tractors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352174 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708356 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAZ 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of word "RAZ" written in original font 
in black. 

(730) Innehaver: 
 RAZ systems GmbH, Bahnhofstrasse 35a, DE-82467 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Water heaters [parts of machines]; emergency power 
generators; dynamos; alternators; current generators; 
generators of electricity; motors, other than for land 
vehicles; flues for engine boilers; steam engine boilers; 
steam engines; heat exchangers [parts of machines]; 
control mechanisms for machines, engines or motors. 

  Klasse 11   Steam accumulators; heat accumulators; water 
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heaters [apparatus]; water heaters; boilers, other than 
parts of machines; burners; gas burners; oil burners; 
chimney flues; gas boilers; heating boilers; heat pumps; 
steam boilers, other than parts of machines; stoves 
[heating apparatus]; heating apparatus for solid, liquid 
or gaseous fuels; heating apparatus, electric; hot air 
apparatus; heat exchangers, not parts of machines; 
steam generating installations; heating installations; hot 
water heating installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352176 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708357 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 International Markets Group, Inc., 130 Indian Cliffs 
Drive, US-CA95973 CHICO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Stainless steel water bottles sold empty; stainless 

steel food and beverage canisters, cups, insulated 
tumblers for use as drinking glasses, insulated 
containers for food and beverage for household or 
domestic use, flasks, growlers, and vacuum bottles 
sold empty; glass water bottles sold empty. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352180 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708358 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, US-
MA02421 LEXINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Providing medical and health care information to 

improve understanding about dry eye disease and its 
treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352285 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201708364 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.06, EM, 016565053 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 
HERZOGENAURACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Deodorants and antiperspirants; shower gels. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352290 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708365 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.14, SE, 2016/06998 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Absolut Company Aktiebolag, SE-11797 
STOCKHOLM, Sverige 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352291 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708366 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pink Sky Concepts Ltd, Langham Road, GB-TW119HF 
TEDDINGTON, MIDDLESEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1352465 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708395 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, US-MD20850 ROCKVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biological assays and kits, namely, self-assembled 

arrays for simultaneous, multiple detection of biological 
analytes and for use in the fields of biological and 
diagnostic testing for industrial, scientific and/or 
research use. 

  Klasse 5   Biological assays and kits, namely, self-assembled 
arrays for simultaneous, multiple detection of biological 
analytes and for use in the fields of biological and 
diagnostic testing for medical and/or veterinary use. 

  Klasse 9   Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using electrochemiluminescence for 
scientific, laboratory or medical research use. 

  Klasse 42   Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging and diagnostics 
using electrochemiluminescence. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352467 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708397 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, US, 87251665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyper Ice, Inc., Suite 230, 15440 Laguna Canyon 
Road, US-CA92618 IRVINE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Massage apparatus; massaging apparatus for 

personal use; electric massage appliances, namely, 
electric vibrating massager; foam massage rollers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352487 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201708401 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(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; data processing equipment and 
computers. 

  Klasse 28   Games and playthings; gaming machines, automatic 
and coin-operated. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352497 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708406 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEVI, RAY, & SHOUP, INC., 2401 West Monroe 
Street, US-IL62704 SPRINGFIELD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Computer consulting services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352505 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201708408 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.17, JP, 2017-019186 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-chome, 

Kita-ku, JP-530-8203 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Whisky. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352517 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708410 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, US-MD20850 ROCKVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biological assays and kits, namely, self-assembled 

arrays for simultaneous, multiple detection of biological 
analytes and for use in the fields of biological and 
diagnostic testing for industrial, scientific and/or 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.12.04 - nr 49/17

79 
 

research use. 
  Klasse 5   Biological assays and kits, namely, self-assembled 

arrays for simultaneous, multiple detection of biological 
analytes and for use in the fields of biological and 
diagnostic testing for medical and/or veterinary use. 

  Klasse 9   Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using electrochemiluminescence for 
scientific, laboratory or medical research use. 

  Klasse 42   Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging and diagnostics 
using electrochemiluminescence. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352532 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201708411 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti 
Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. S.c.a., Via 
Convertite, 12, IT-48018 FAENZA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352534 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708412 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.21, EM, 016063166 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair colorants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352548 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708413 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.30, DE, 30 2017 008 

965 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fritz Unützer, Maximilianstrasse 23, DE-80539 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352587 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708417 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.17, FR, 4307625 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MAISON DESVIGNES AINE ET FILS, Chemin de 

Méré, FR-89144 LIGNY-LE-CHÂTEL, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer), wines, spirits, 
alcoholic essences and extracts, alcoholic beverages 
containing fruit, digesters, sparkling wines, organic 
wines, natural wines. 

  Klasse 35   Retail sale services for alcoholic and non-alcoholic 
beverages; presentation of alcoholic and non-alcoholic 
beverages by any means of communication for retail or 
wholesale; demonstration of alcoholic and non-
alcoholic beverages; commercial information and 
advice for consumers relating to alcoholic and non-
alcoholic beverages. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352594 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708418 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, CH, 698183 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 10   Surgical apparatus for ophthalmic surgery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352678 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708431 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, EM, 016003956 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LimFlow SA, 95 Bis Boulevard Pereire, FR-75017 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Stent delivery systems; medical stents; synthetic stent

grafts; catheters; medical cutting devices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352767 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708443 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.20, EM, 015968861 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, Louise-Seher-Strasse 
6, DE-65582 DIEZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; calcium oxides; hydroxide 

of calcium; calcium carbonate. 
  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals. 

  Klasse 19   Burnt lime; slaked lime; calcareous stone. 
  Klasse 31   Foodstuffs for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352776 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708445 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.06, EM, 015796774 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DRUTEX OKNA S.A. sp.k., Leborska 31, PL-77-100 
BYTÓW, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Doors, gates, windows and window coverings of 

metal; window furniture of metal; aluminium residential 
doors; aluminium patio doors; turnstiles of metal; gates 
of metal; iron gates; door openers, non-electric; shutter 
doors of metal; aluminium doors; doors and windows of 
metal; doors of metal; doors of metal for buildings; 
garage doors of metal; doors of metal for indoor use; 
patio doors (metal framed -); doors of metal for 
providing access to buildings by pets; insect screens of 
metal; metal door units; door knobs of common metal; 
door handles of metal; trap doors of metal; ventilation 
grilles of metal for fitting in windows; glazing beads of 
metal; awnings of metal; metal door kick plates; guard 
rails of metal; building and construction materials and 
elements of metal; metal goods for use in construction; 
safety doors of metal; insulating doors of metal; 
revolving doors of metal; patio doors of metal; armored 
doors of metal; fire resistant doors of metal; sliding 
doors of metal for buildings; metal roller shutter doors 
for security purposes; roller doors of metal; roller doors 
(metal -) having insulating properties; door flaps of 
metal; metal screens [other than furniture]; metallic 
insect screens for doors; metallic insect screens for 
windows; door friction stays of metal; metal 
components for doors; door pushes of metal; window 
facades of metal; gate hooks of metal; handles of metal 
for windows; metal window cranks; door knockers of 
metal; ventilation grilles of metal for fitting in doors; 
shutter grilles of metal; weatherbars of metal; window 
guards of metal; metal window trim; espagnolette 
mechanisms of metal; window surrounds of metal; door 
buffers of metal; metallic slatted shutters; roof windows 
of metal; dome shaped skylight windows (metal -); 
window sashes of metal; safety fittings of metal for 
doors; door guards of metal; metal door frames for 
refrigerating rooms; double glazing panels (metal -) 
incorporating insulating glass; window sills of metal; 
armour door sheetings of metal; sash pulleys of metal; 
sash balances of metal for windows; door holders of 
metal; finger plates of metal; skylight frames (metal -) 
for use in buildings; metal window pulleys; window 
casing bolts of metal; mullions of metal; door chains of 
metal; metal rolling window shutters; blind pulls of 
metal; escutcheons of metal; door pulls of metal; metal 
sash lifts; sash window pulls of metal; door holding 
devices of metal; window protection devices of metal; 
door seals of metal; weatherstrippings of metal; window 
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seals of metal; metal garage door rollers; metal door 
viewers [non-magnified]; locking gate hasps of metal; 
cremone bolts of metal for windows; metal cabinet door 
catches; double glazing units (metal -); metal vertical 
blinds [external]; sun louvres of metal for buildings; 
metal venetian blinds [external]; louvre window 
assemblies (metal -); non-electric metal door bells; 
window openers, non-electric; window closers, non-
electric; protective screens of metal; metal door frames; 
door stops of metal; shutters of metal; security shutters 
of metal; aluminium windows; windows of metal; 
armoured windows having metal frames; casement 
windows of metal; wall windows of metal; door fittings, 
of metal; ironwork for doors; fittings of metal for 
windows; ironwork for windows; window glazing fixtures 
made of metal; metal window frames; double glazing 
panels (metal -); horizontal venetian blinds [outdoor], of 
metal; door sections of metal; sills of metal; runners of 
metal for sliding doors; tilting metal doors; door panels 
of metal; metallic frames for sliding doors; blinds of 
metal; window blinds [outdoor] of metal; venetian blinds 
[outdoor] made of metal; blackout blinds [outdoor] of 
metal; outdoor blinds of metal; roller shades [outdoor] 
of metal; window pulleys; latch bars of metal; window 
casement bolts; window casement bolts of metal; sash 
fasteners of metal for windows; self-adhesive lead 
strips for making a pattern on windows; foot scrapers; 
roller blinds of steel; overhead suspension tracks of 
metal for use with doors; rollers (metal -) for sliding 
windows; entrances of metal; window fasteners of 
metal; door closers, non-electric; security closures of 
metal; latches (metal -) being fittings for doors; latches 
(metal -) being fittings for windows; skylights [windows] 
of metal for use in buildings; jalousies of metal; 
horizontal slatted blinds [outdoor], of metal; blinds of 
metal for external use; vertical blinds [outdoor] of metal; 
metal roll shutters; catches (door -) of metal; catches 
(window -) of metal; latches of metal; hinges for doors 
and windows (metal -); door hinges of metal; window 
hinges of metal; metal hardware; metal wire [common 
metal]. 

  Klasse 19   Halved timber; wood moldings; wood; wood, semi-
worked; hobby wood; moldable wood; manufactured 
timber; moulded wood; preserved wood [anti-decay 
wood]; shaped timber; wood trim; timber mouldings; 
sawn timber; rough sawn timber; turnstiles, not of 
metal; garage doors (non-metallic -) for domestic use; 
shutter doors (non-metallic -); glass bricks; clear glass 
for building purposes; shuttering made of wood; 
wooden door frames; roller blinds of wood for external 
use; doors (non-metallic -) for use in garages; cat doors 
not of metal; dog doors not of metal; wooden doors; 
insulating doors of non-metallic materials; mirror doors; 
doors, not of metal; safety doors, not of metal; patio 
doors [non-metallic frame]; armored doors, not of 
metal; sliding doors, not of metal; glass doors; doors 
made of wood for buildings; doors made of plastic for 
buildings; door frames, not of metal; door panels, not of 
metal; flyscreens (non-metallic); aquaria [structures]; 
gazebo [non-metallic structures]; scaffolding of wood; 
platform staging (non-metallic -) for use with 
scaffolding; platform steps (non-metallic -) for use with 
scaffolding; safety scaffolding, not of metal; working 
platforms [scaffolding], not of metal; working platforms 
[scaffold towers], not of metal; mobile aerial work 
platforms [scaffolding, not of metal]; movable non-
metallic framed stage platform units; movable non-
metallic framed studio platform units; facing sheets of 
plywood; cladding sheets (non-metallic -); beams (non-
metallic -) for building purposes; glass elements for 
windows; glass elements for building panels; glazing 
elements made from glass; window facades (non-
metallic); folding doors, not of metal; insulating glass 
[building]; japanese sliding screens of thin paper (shoji); 
flaps (non-metallic -) to allow dogs access into 
buildings; coloured glass for windows; window guards 
(non-metallic -); laminated building glass incorporating 
a liquid crystal film; sheet glazing materials for use in 
building; modified sheet glass [for building]; insect 

screens (non-metallic -) for windows; insect screens 
(non-metallic -) for doors; insect screens, not of metal; 
revolving doors not of metal; tiltable doors (non-metallic 
-) for buildings; fireproof doors, not of metal; 
transparent doors (non-metallic -) for buildings; roller 
doors (non-metallic -) having insulating properties; 
security door frames (non-metallic -) for buildings; trap 
doors (non-metallic -); skylights (non-metallic -) for 
buildings; security gratings (non-metallic -) for the 
outside of buildings; frames (non-metallic -) for glazed 
doors; non-metal window frames; skylight frames (non-
metallic -) for use in buildings; thermal blinds (non-
metallic -) [slatted outdoor]; louvre window assemblies 
(non-metallic -); window glass, except glass for vehicle 
windows; wooden shutters; shutters, not of metal; 
shutters (non-metallic -) for windows; shutters made of 
non-metallic materials; plastic shutters; roof windows 
made of plastics; armoured windows having non-
metallic frames; vinyl windows; stained-glass windows; 
stained glass windows (glass for -); skylights made 
from plastics materials for use in buildings; sun louvres 
of glass for buildings; cladding (non-metallic -) for 
windows; glass panels; glass panels for doors; 
vertically raisable rolling doors [non-metallic]; tiles of 
glass; glass tiles [not for roofing]; glass slabs for use in 
building; double glazing units (non-metallic -); double 
glazed hermetically sealed units (non-metallic -); 
double glazing panels (non-metallic -); double glazing 
panels (non-metallic -) incorporating insulating glass; 
horizontal venetian blinds [outdoor], not of metal or 
textile; frames (non-metallic -) for skylights; plastic 
window frames; roller shades [outdoor] of plastic; roller 
blinds for external use [not of metal or textile]; external 
shutters (non-metallic -) for windows; servery grilles, 
not of metal; glazing bars (non-metallic -); doors made 
of glass for buildings; transparent doors of glass for 
buildings; tinted glass for use in building; safety glass; 
security glass for use in building; building glass; 
laminated building glass incorporating fine electrical 
conductors; heat protective glass for building; 
decorative glass [for building]; tempered glass for use 
in building; heat reflecting glass for building; dome 
shaped skylight windows (non-metallic -); non-metal 
skylights; infrared reflective glass for use in building; 
window glass; window glass, for building; sheets of 
glass for building; fire retarding glass for use in 
construction; float glass for building; thermal insulating 
glass for use in building; glass in sheet form for use in 
doors; glass in sheet form for use in windows; layered 
glass; colored sheet glass [for building]; toughened 
glass for building; plastic security windows allowing 
communication; glazing units (non-metallic framed -); 
outdoor blinds, not of metal and not of textile; security 
shutters of non-metallic materials; jalousies, not of 
metal; horizontal slatted blinds [outdoor], not of metal or 
textile; structures and transportable buildings, not of 
metal; building and construction materials and 
elements, not of metal; timber building boards; building 
panels, not of metal; building boards of plastics 
materials; profiles for building construction (non-
metallic -); wooden profiles; moldings, not of metal, for 
cornices; moldings, not of metal, for building; panel 
mouldings of non-metallic materials; deck profiles, not 
of metal; non-metal windows. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; plumbing 
installation, maintenance and repair; HVAC (heating, 
ventilation and air conditioning) installation, 
maintenance and repair; building maintenance and 
repair; glazing, installation, maintenance and repair of 
glass, windows and blinds; window cleaning; 
installation of window coatings; venetian blind 
installation and repair; installation of windows; 
installation of glazed building structures; double glazing 
installation; installation of window frames; heat 
insulation of windows; window maintenance; painting of 
window frames; installation of secondary glazing; 
installation of window films; plate glass installation and 
repair services; installation of window fittings; 
installation of blinds; application of security films to 
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glazing; window repair; renovation of glazing; glazier 
services in the nature of glazing of windows; glazing of 
windows for buildings; installation of glass; installation 
of glass and glazing units; replacement of windows; 
replacement of window frames; carpentry services; 
cleaning of blinds; installation of insulating materials; 
maintenance of property; installation of doors and 
windows; assembling [installation] of building 
framework; installation of door fittings; interior 
refurbishment of buildings; renovation of property; 
joinery [repair]; rental of tools, plant and equipment for 
construction and demolition; scaffolding; building 
construction supervision. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352785 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708446 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.12, CN, 20266466 

2016.06.12, CN, 20266509 
2016.06.12, CN, 20266698 
2016.06.12, CN, 20266712 
2016.06.12, CN, 20266879 
2016.06.12, CN, 20266911 
2016.06.12, CN, 20267041 
2016.06.12, CN, 20267137 
2016.06.12, CN, 20267665 
2016.06.12, CN, 20267738 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BOTH BOUTIQUE (SHANGHAI) CO., LTD, No. 1266 
West Nanjing Road, Office 2307-2308, Henglong 
Plaza, JingAn District, CN-SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soap; scouring solutions; polishing preparations; 

grinding preparations; essential oils; cosmetics; 
dentifrices; incense; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations. 

  Klasse 9   Computer software, recorded; signs, luminous; radios; 
portable media players; flashlights [photography]; 
electronic chips; protection devices for personal use 
against accidents; theft prevention installations, 
electric; eyeglasses; batteries, electric. 

  Klasse 14   Precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry 
findings; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; charms 
[jewellery, jewelry (am.)]; jewellery; ornaments 
[jewellery, jewelry (am.)]; pearls [jewellery, jewelry 
(am.)]; precious stones; rings [jewellery, jewelry (am.)]; 
watches. 

  Klasse 16   Paper; note books; printed publications; staple; 
stationery; stamps [seals]; writing instruments; glue for 
stationery or household purposes; drawing instruments; 
mathematics teaching aid [except apparatus]. 

  Klasse 18   Fur; purses; leather laces; travelling trunks; 
briefcases; umbrellas; mountaineering sticks; canes; 
clothing for pets. 

  Klasse 24   Textile material; cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; bed clothes; 
covers [loose] for furniture; door curtains; fitted toilet lid 
covers of fabric. 

  Klasse 25   Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
scarves; leather belts (clothing); weddings gowns; 
ready-made clothing; baby legging (clothing). 

  Klasse 26   Lace trimmings; trimmings for clothing; buttons; false 
hair; sewing thimbles; artificial flowers; shoulder pads 
for clothing; heat adhesive patches for repairing textile 
articles; monogram tabs for marking linen; brooches 
[clothing accessories]. 

  Klasse 35   Advertising; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; business management 
consultancy; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; systemization of information into computer 
databases; business auditing; sponsorship search; 
retail or wholesale services of pharmacological, 
veterinarian, medical preparations and medical 
supplies; evaluation of intangible assets. 

  Klasse 42   Technical research; styling [industrial design]; dress 
designing; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; providing search engines 
for the internet; off-site data backup; digitization of 
documents [scanning]; rental of web servers; 
authenticating works of art. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352937 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708479 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.24, EM, 016081549 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alpine Foods Handels GmbH, Schwefelbadstr. 2, AT-
6845 HOHENEMS, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Pet food. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353123 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708731 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.01, EM, 016117855 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Starweb AB, Fosievägen 6, SE-21431 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for commerce over a global communications 

network; computer e-commerce software. 
  Klasse 42   Constructing an Internet platform for electronic 

commerce; programming of software for e-commerce 
platforms; consultancy relating to the creation and 
design of websites for e-commerce; design and 
development of computer software for logistics, supply 
chain management and e-business portals; hosting of 
e-commerce platforms on the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353131 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201708732 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shanghai Brilliant Gum Co., Ltd., 88 Baisha Road, 
Spark Develop Zone, Fengxian District, CN-201419 
SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Seaweed extracts for food; meat, tinned; jams; 

powdered eggs; milk products; edible oils; fruit salads; 
jellies for food; pectin for culinary purposes; albumen 
for culinary purposes. 

  Klasse 30   Thickening agents for cooking foodstuffs; sausage 
binding materials; konjaku flour; starch for food; binding 
agents for ice cream [edible ices]; binding agents for 
ice cream; powders for ice cream. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353149 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708733 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.15, BX, 1342933 
(540) Gjengivelse av merket: 

FE-FI-FO-FUN 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353150 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708734 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.19, NZ, 1057641 
(540) Gjengivelse av merket: 

LES MILLS IMMERSIVE FITNESS
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Les Mills International Limited, 22 Centre Street, NZ-
1010 AUCKLAND, New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio recordings, video recordings and audio-visual 

recordings including, compact discs, CD ROMs and 
DVDs; digital music (downloadable from the Internet); 
digital audio recordings and digital audio visual 
recordings (downloadable from the Internet); 
information, data, recordings and publications in 
downloadable electronic form supplied online from 
databases, from the Internet (including websites), from 
intranets or from extranets; downloadable image files; 

downloadable music files. 
  Klasse 41   Recreation and training services; sporting activities; 

education services; producing and conducting exercise 
to music classes and programmes; producing and 
conducting exercise classes and programmes 
synchronised to or accompanied by audio visual 
content; production and presentation of entertainment 
including shows, performances and programmes with 
multimedia and interactive content; gymnasium 
services; health club services; sports club services; 
fitness club services; exercise instruction, advisory and 
training services; sports tuition, coaching and 
instruction; entertainment; information, advisory and 
consultancy services relating to any or all of the 
aforesaid; publication of printed matter and electronic 
media, including the publication of music and video and 
audio visual resources with respect to fitness and 
health club related programs and training materials in 
digital format; the provision of on-line electronic 
publications and digital music (not downloadable) from 
the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353153 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708735 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hjort Knudsen A/S, Stabelhoejvej 1, DK-6880 TARM, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353159 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201708736 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gohari Oy, Kyyhkysmäki 9 C 36, FI-02650 ESPOO, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Tea; rice. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353169 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201708737 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.14, CH, 696449 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elizaveta Uvarova, Avenue de la Gare 49, CH-2000 

NEUCHÂTEL, Sveits 
Charles De Bavier, Rue de Beaumont 11, CH-1206 
GENÈVE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 

commercial administration; office functions; provision of 
information services relating to professional and 
commercial directories online; compilation of directories 
for publication on the Internet; compilation of directories 
for publication on the Internet and on a wireless 
electronic communication network; provision of 
professional and commercial information directory 
services on the Internet; compilation of information in 
computer data banks; compilation of information into 
computer databases; compilation and systematization 
of information into computer databases; computerized 
file management; updating and maintenance of data in 
computer databases; dissemination of advertisements; 
rental of advertising space on-line; rental of advertising 
time on all communication media; dissemination of 
advertising and promotional materials; provision of 
advertising space on a web site for others; online 
provision of professional and commercial information 
directories on the Internet; networking services for 
professional purposes; subscription to an online 
directory; online advertising on a computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353184 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201708739 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, CH, 700540 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical and biological preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353203 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708740 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, EM, 016019663 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353204 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708741 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695469 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353205 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708742 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, EM, 016019671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353206 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708743 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, EM, 016019689 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353207 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708744 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695472 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353208 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708745 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, EM, 016019655 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353209 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708746 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353210 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708747 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.09, EM, 016019697 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353211 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708748 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695477 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353212 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708749 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695478 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353213 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708750 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, CH, 695479 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353215 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708751 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.26, CH, 701893 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 
CH-4070 BASEL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353219 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201708752 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, CH, 695626 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, 
CH-4123 ALLSCHWIL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353220 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201708753 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, CH, 695627 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, 
CH-4123 ALLSCHWIL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353227 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708754 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.23, RO, M 2016 

06425 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL, Str. 

Constructorilor nr. 27, RO-APAHIDA JUD CLUJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Still water, carbonated waters, water (beverages), 

drinking water, mineral water, bottled water, flavoured 
water, spring water, table water, soda water (syphon), 
sparkling water, carbonated mineral waters, mineral 
waters (beverages). 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
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administration; office functions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353231 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708756 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.27, EM, 016512071 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gehl Architects Finance & Communication APS, 
Vesterbrogade 24, 5., DK-1620 KØBENHAVN V, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business information services provided online from a 

global computer network or the internet. 
  Klasse 42   Architectural services, architectural consultation, 

professional consultancy relating to architecture, 
architectural services relating to the development of 
land, architectural design for town planning, computer 
aided design services relating to architecture, 
architectural services for the design of retail premises, 
shopping centers, buildings and office buildings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353258 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201708759 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.24, SE, 2016/05626 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUDRUN SJÖDÉN Swedish 
design with a green soul 

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

 Gudrun Sjödén Design Aktiebolag, Box 47633, SE-
11794 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Fabrics and textile goods, not included in other 

classes; bed linen and table cloths. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting; wall paper (non-

textile). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353275 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708760 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.07, BX, 1348109 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega Pharma Innovation & Development NV, 
Venecoweg 26, BE-9810 NAZARETH, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Active chemical ingredients; chemical ingredients for 

use in the manufacture of lice treatment preparations. 
  Klasse 5   Lice treatment preparations; medicated shampoos; 

medicated hair lotions; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353292 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708762 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.31, EM, 015793375 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Comme des Garçons SAS, 16 place Vendome, FR-
75001 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather products, namely bags and suitcases; trunks 

and suitcases; umbrellas. 
  Klasse 25   Clothing, namely, blouses, belts [clothing], blousons, 

blazers, coats, ties [knitted scarves], dresses, gloves 
[clothing], jackets, jumpsuits, pullovers, overcoats, 
briefs, polo shirts, suit pants, shirts, skirts, socks, 
scarves, pullovers, slacks, sweatshirts, stockings, suits, 
sports jackets, trousers, overcoats, pantyhose, 
neckties, t-shirts, vests; footwear; headgear, namely 
hats and caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353335 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708766 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Construction Research & Technology GmbH, Dr.-
Albert-Frank-Strasse 32, DE-83308 TROSTBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in construction industry. 
  Klasse 17   Materials and products for caulking, isolating and 

waterproofing. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353377 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708771 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 YINGCHANG GROUP CO., LTD., Duqiao, Linhai, CN-
TAIZHOU CITY, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyeglasses; spectacles [optics]; sunglasses; 

spectacle frames; eyeglass frames; correcting lenses 
[optics]; contact lenses; containers for contact lenses; 
spectacle cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353405 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708772 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, EM, 016002461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, FI-
05830 HYVINKÄÄ, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Hoists, cranes, winches, lifting equipment; load 

manipulators; grab unloaders; rubber tired gantry 
cranes, rail mounted gantry cranes, shipboard gantry 
cranes; motors, drives, transmission components, 
gears and end carriages for cranes, hoists and lifting 
equipment; hooks and forks for cranes and hoists; 
metal frames being parts of hoists and cranes; brake 
components for cranes and hoists; installations for the 
loading of materials into storage containers and units; 
installations for the unloading of materials from storage 
containers and units; parts and components for the 
aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353410 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201708775 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave., Suite 
100, US-CA94501 ALAMEDA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353415 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201708777 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Visioneering Technologies, Inc., 4555 Mansell Road, 
Suite 300, US-GA30022 ALPHARETTA, USA 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353416 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201708778 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-Massillon 
Road, US-OH443333023 FAIRLAWN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Power transmission belts for machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353424 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708779 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.07, CH, 701295 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl, 
Chemin Louis-Hubert 1-3, CH-1213 PETIT-LANCY, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps, perfumery products, essential oils, hair lotions, 

skin, scalp and hair cleaning, care and beauty care 
preparations, hair styling products, hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353433 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708780 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Delsey, 215, avenue des Nations, FR-93290 
TREMBLAY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Trunks and suitcases; handbags; traveling bags; 

backpacks; small attache cases for documents; 
traveling sets (leatherware); shopping bags; wheeled 
shopping bags; bags for climbers; school bags; 
satchels; satchels with wheels; bags for campers; 
beach bags; bags (envelopes, pouches) for packaging 
of leather; garment bags for travel; briefcases; wallets; 
purses (coin purses); empty toiletry sets; card cases 
(notecases); key cases [leather goods]; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
business luggage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353435 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708781 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.26, CH, 701894 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 F. Hoffmann-La Roche AG, 124 Grenzacherstrasse, 
CH-4070 BASEL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353461 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708784 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.22, US, 

87180114#@#2016.09.22, 
US, 87180116 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Charles T. Barnard, P.O. Box 412895, US-MO64141 
KANSAS CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, namely, tights, socks, leggings, jeggings, 

namely, pants that are partially jeans and partially 
leggings; leg warmers, arm warmers, hosiery, knee 
highs, thigh high stockings, slippers, slipper socks, and 
gloves. 

  Klasse 35   Online retail store services featuring clothing, namely, 
tights, socks, leggings, jeggings, namely, pants that are 
partially jeans and partially leggings; leg warmers, arm 
warmers, hosiery, knee highs, thigh high stockings, 
slippers, slipper socks, and gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353464 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708785 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, EM, 016131724 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marec Hase, Hiberniastrasse 2, DE-45731 WALTROP, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles for use on land; bicycles; recumbent 

bicycles; muscle-powered land vehicles; electric 
bicycles; rehabilitation vehicles; apparatus for 
locomotion by land; weather guards for land vehicles; 
fairings for land vehicles; fittings for bicycles for 
carrying luggage; fittings for bicycles for carrying 
beverages; hubs for bicycle wheels; bicycle pedals; 
chains for bicycles, cycles; bicycle frames, cycles; 
bicycle brakes, bicycle motors; bicycle trailers (riyakah); 
bags for bicycles; chainwheels for bicycles; differential 
gears for bicycles; gearboxes for bicycles; panniers 
adapted for cycles; bicycle gears. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353495 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708788 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.11, IS, V0102181 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hampidjan hf., Skarfagördum 4, IS-104 REYKJAVÍK, 
Island 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 22   Ropes, netting, not of metal or asbestos, twines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353516 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708791 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.15, CH, 699690 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, CH-

8604 VOLKETSWIL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings; 
consultancy services relating to skin care and beauty 
care; beauty treatment services; provision of 
information via the Internet on the application of 
cosmetic preparations and beauty products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353528 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201708792 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, BX, 1346379 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENAISSANCE 1849 SA, 2-4, avenue Marie-Thérèse, 
LU-2132 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; leather or leather-

board boxes; envelopes of leather or imitation leather 
for carrying documents; animal skins; trunks and 
suitcases; travel chests, bags and sets; garment bags 
for travel; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin 
purses); card cases (notecases); key cases; handbags, 
backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags for 
campers, beach bags and school bags; vanity cases 
(empty); bags or small bags (envelopes, pouches) of 

leather for packaging; bags or small bags (envelopes, 
pouches) of leather for transporting documents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353532 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708793 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.09, CH, 702261 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353557 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708796 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.08, AU, 1830470 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flujo Sanguineo Holdings Pty Ltd, L19, 40 City Rd, AU-
VIC3006 SOUTHBANK, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Natural sweeteners, sweeteners, natural sweetening 

substances, sugar substitutes; coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; chocolate; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; artificial sweeteners; food 
preparations in the nature of prepared meals and snack 
foods containing the aforesaid ingredients; artificial 
sweetening preparations; ingredients for use in the 
manufacture of foods, namely, natural and artificial 
sweetening substances. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353606 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201708801 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, GB-
SL68AA MAIDENHEAD, BERKSHIRE, Storbritannia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353674 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708808 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.26, FR, 4302042 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 

147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods; spectacles; sunglasses; goggles for 

sports; spectacle frames; ophthalmic lenses; spectacle 
lenses; cases for spectacle lenses; cases for 
ophthalmic lenses; spectacle cases; cords and chains 
for spectacles. 

  Klasse 35   On-line retail store services, featuring eyeware; 
business assistance in the selection of eyeware; 
presentation of goods on all communication media, for 
retail sale; providing information on goods for 
customers; development and updating of commercial 
and advertising literature; creation and updating of 
promotional and advertising catalogs; creation and 
updating of computer databases of customer files; 
advertising, marketing and promotion services; 
promotion of the goods and services of others via 
computer and communication networks; customer 
loyalty services for commercial, promotional or 
advertising purposes; publication of advertising texts; 
dissemination of advertisements; providing and rental 
of advertising space and time, especially on the 
Internet, for the advertising of goods and services and 
for the promotion of brands, trade names and brand 
names of others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353675 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201708809 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, BX, 1346376 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENAISSANCE 1849 SA, 2-4, avenue Marie-Thérèse, 
LU-2132 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; leather or leather-

board boxes; envelopes of leather or imitation leather 
for carrying documents; animal skins; trunks and 
suitcases; travel chests, bags and sets; garment bags 
for travel; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin 
purses); card cases (notecases); key cases; handbags, 
backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags for 
campers, beach bags and school bags; vanity cases 
(empty); bags or small bags (envelopes, pouches) of 
leather for packaging; bags or small bags (envelopes, 
pouches) of leather for transporting documents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353680 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708810 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, FR, 4317448 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SARL CHOCOLATERIE JC BERTON, 12 rue des 
Varennes, FR-AVAILLES EN CHATELLERAULT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Cocoa; instant cocoa; powdered cocoa; cocoa mixes; 

cocoa-based beverages; cocoa for making beverages; 
cocoa-based cream spreads; chocolate; filled 
chocolates; milk chocolate bars; chocolate decorations 
for cakes; preparations for making chocolate 
beverages; bars of chocolate; chocolate extracts; 
chocolate syrup; chocolate paste; chocolate powder; 
chocolate chips; cocoa-derived products, cocoa-based 
food, cocoa-based preparations, foodstuffs containing 
cocoa [as the main component], products and 
confectionery made of chocolate, but none of which are 
biscuits. 

  Klasse 41   Education, training, entertainment in particular in the 
field of nutrition; cultural activities, in particular 
conducting workshops in the field of nutrition; 
organization of competitions (education or 
entertainment), in particular in the field of nutrition; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, in particular in the field of 
nutrition; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes, in particular in the field of 
nutrition; publication of books, film production, 
electronic publication of books and journals online, in 
particular in the field of nutrition. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353683 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201708811 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetic products for hair care, namely shampoos, 
gels, foams, balms, creams, powders, waxes, serums, 
lotions, masks, aerosol products for hair care and 
styling, hair sprays, hair dyes and bleaching products, 
products for protecting dyed hair, hair waving and 
setting products; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353695 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708813 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.19, EM, 015465404 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Artificial sweetener; manures. 
  Klasse 2   Dyestuffs; varnish; lacquers; preservatives against 

rust; preparations for preventing the deterioration of 
wood; colorants; mordants; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 

  Klasse 3   Laundry preparations; bleaching preparations; laundry 
starch; cleaning preparations; polishing preparations; 
scouring preparations; abrasive preparations; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics; sunscreen 
preparations; hair lotions; dentifrices; room sprays as 
fragrance sprays. 

  Klasse 4   Industrial oils; industrial grease; lubricants; fuel; 
illuminants; candles; wicks. 

  Klasse 5   Healthcare preparations; non-prescription medicines; 
pharmaceuticals; veterinary preparations; plasters, 
materials for dressings; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; air 
deodorizing preparations; deodorising room sprays; 
dietetic preparations adapted for medical use; dietetic 
foods adapted for medical use; nutritional supplements; 
food for babies; absorbent sanitary articles; hygienic 
articles for women, namely sanitary towels, panty 
liners, tampons, sanitary pants; diapers. 

  Klasse 6   Metal building materials; transportable buildings of 
metal; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery; small items of metal hardware; pipes and 
tubes of metal; safes; goods of metal, namely bicycle 
parking installations of metal, bindings of metal, 
metallic mountings, containers of metal, closures of 
metal for containers, bolts of metal, letter boxes of 
metal, roof gutters of metal, door handle fittings of 
metal, pegs of metal, nozzles of metal, insect screens 
of metal, foils of metal for wrapping and packaging, 
hooks for clothes rails and clothes hooks of metal, 
cashboxes of metal, scaffolding of metal, transportable 
greenhouses of metal, trellis of metal, bars for metal 
railings, knobs of metal, non-luminous house numbers 
of metal, jalousies of metal, cramps of metal 
(crampons), pitons of metal, baskets of metal, works of 
art of common metal, laths of metal, fittings of metal for 
furniture, rivets of metal, hinges of metal, washers of 
metal, signboards of metal, rings of common metal for 
keys, stables of metal, transportable buildings of metal, 
partitions of metal, door fittings, of metal, packaging 
containers of metal empty tool boxes of metal, weather 
vanes of metal, fences of metal, tent pegs of metal. 

  Klasse 7   Machines for the working of metal, wood, plastic, 
concrete and stone; machine tools; trueing machines; 
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drilling machines; saws; welding machines; electric 
kitchen machines for preparing foodstuffs; electric 
kitchen machines for making beverages; electric 
kitchen machines for chopping, milling, pressing, 
stirring, kneading, pureeing, crushing or opening; 
mixers [kitchen machines]; juice extractors (kitchen 
machines); electric can openers; foil-sealing devices; 
packaging machines; labellers [machines]; sewing 
machines; dishwashers; washing machines; electric 
floor cleaning apparatus; vacuum cleaners; agricultural 
machines and implements other than hand-operated; 
horticultural apparatus and machines, other than hand-
operated; lawn mowers; dust bags of paper for vacuum 
cleaners. 

  Klasse 8   Hand tools (hand operated); hand-operated 
equipment for use in agriculture, horticulture and 
forestry; hand-operated tools for the working of metal, 
wood, plastic, concrete and stone; electric irons; hand-
operated instruments for household use; cutlery; forks 
and spoons; hand-operated razors; electric shavers; 
manicure implements; implements for pedicure; hair 
curling irons. 

  Klasse 9   Scientific, surveying, photographic, cinematograpc, 
optical, weighing, measuring, signalling, supervision, 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric cables; electrical plugs; switches, 
electric; electric power supply apparatus; electrical 
amplifiers; electrical distributors; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images or other data; telephones; cell phones; 
smartphones; magnetic data carriers; compact discs; 
DVDs; HD-DVDs; music cassettes; recording discs; 
data carriers; blank data carriers; data carriers 
containing information and/or audio and/or images; 
computer software; calculators; data processing 
equipment and computers; laptop computers; electric 
scales for household and persons; spectacles [optics]; 
binoculars; protective clothing; protective footwear; 
head protection. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; orthopedic articles. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; toasters; hair dryers. 

  Klasse 12   Vehicles; vehicles for use on land and water; bicycles; 
boats; apparatus for locomotion by land or water; carts, 
trolleys; fittings for land and water vehicles, and other 
apparatus for locomotion by land or water (included in 
this class), in particular bicycle fittings, motor vehicle 
fittings, boat fittings. 

  Klasse 13   Fireworks. 
  Klasse 14   Jewels; precious stones; horological and chronometric 

instruments. 
  Klasse 15   Musical instruments. 
  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes, namely pads 
(stationery), paper tapes, paper banners, flags of 
paper, paper boxes, bibs of paper, paper emblems, 
paper bows, stickers of paper, labels of paper, place 
mats of paper, paper stationery, paper folders, till rolls, 
face towels of paper, placards of paper or cardboard, 
boxes of cardboard or paper, table linen of paper, 
packaging materials made of paper, packaging material 
of cardboard, disposable paper products, table 
decorations of paper, paper party decorations, posters 
of paper or cardboard, paper or cardboard tags, craft 
paper, paper crafts materials, works of art and figurines 
of paper, cardboard or papier mâché; paper 
handtowels; table napkins of paper; filter paper; paper 
tissues; hygienic paper; containers of paper for 
packaging; bags for packaging; printed matter; 
bookbinding material; photographs [printed]; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters; office requisites 
[except furniture]; teaching materials [except 
apparatus]; plastic materials for packaging, included in 
this class, in particular sleeves, bags and foils; 

advertising materials, namely patterns for 
advertisements. 

  Klasse 17   Sealing materials; packing materials; insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; goods of leather and 
imitations of leather, namely leather bags, leather 
suitcases, leather handbags, leather backpacks, 
portfolios of leather, briefcases of leather, vanity cases, 
not fitted, of leather, leather cases, leather pouches, 
leather boxes, pocket wallets of leather, credit card 
holders of leather, purses of leather, travelling sets of 
leather, key cases of leather, customised luggage tags 
of leather, girths of leather, leather thread, leather 
studs, leather leashes, leather laces, boxes of leather, 
cans of leather, saddlery of leather, straps for soldiers 
equipment, trimmings of leather for furniture, bags, 
envelopes or pouches of leather, for packaging, bags of 
imitations of leather, suitcases of imitations of leather, 
handbags of imitations of leather, backpacks of 
imitations of leather, portfolios of imitations of leather, 
briefcases of imitations of leather, vanity cases, not 
fitted, of imitations of leather, cases of imitations of 
leather, pouches of imitations of leather, boxes of 
imitations of leather, pocket wallets of imitations of 
leather, credit card holders of imitations of leather, 
purses of imitations of leather, travelling sets of 
imitations of leather, key cases of imitations of leather, 
customised luggage tags of imitations of leather, girths 
of imitations of leather, laces of imitations of leather, 
boxes of imitations of leather, cans of imitations of 
leather, trimmings of imitations of leather for furniture, 
bags, envelopes or pouches of imitations of leather, for 
packaging; bags; purses; pocket wallets; key cases; 
trunks and travelling bags; backpacks; umbrellas; 
parasols; walking sticks; saddlery. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials. 
  Klasse 20   Furniture; furniture for camping; garden furniture; 

furniture for animals; mattresses; bedding, except linen; 
coatstands; mirrors (silvered glass); furniture frames; 
picture frames; wickerwork; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely bamboo curtains, wooden blinds, 
cable and pipe clips of plastics, closures, not of metal, 
for containers, letter boxes, not of metal or masonry, 
containers, not of metal (storage, transport), 
decorations of plastic for foodstuffs, bins, cases and 
boxes of wood or plastic, pegs, not of metal, figurines 
(statuettes) of wood, wax, plaster or plastic, corks for 
bottles, bottle stoppers, hooks, not of metal, for clothes 
rails, curtain hooks, curtain rings, curtain rods, plaited 
straw, bamboo, rattan or wicker, except matting, non-
luminous house numbers, not of metal, garment covers 
(storage), identity plates, not of metal, cable clips, not 
of metal, infant walkers, high chairs for babies, clothes 
hooks, not of metal, knobs, not of metal, corks, works 
of art, of wood, wax, plaster or plastic, rattan, 
signboards of wood or plastics, shell, shell imitation, 
screws, not of metal, nuts, not of metal, ladders of 
wood or plastics, transport pallets, not of metal, door 
fittings, not of metal, door handles, not of metal, non-
electric door bells, not of metal, packaging containers 
of plastic, tent pegs, not of metal; cushions. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
bathroom utensils and containers, namely make-up 
removing appliances, eyebrow brushes, portable baby 
baths, cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles, bathroom bucket, deodorising apparatus for 
personal use, cosmetic utensils, cosmetic spatulas, 
perfume sprayers, powder compacts, powder puffs, 
shaving brushes, stands for shaving brushes, soap 
boxes, soap holders, soap dishes, soap dispensers, 
toilet utensils, toilet paper holders, toilet paper 
dispensers, toothbrush mugs, containers for bathroom 
articles, toilet sets on the form of bathroom utensils and 
containers; gardening utensils and containers, namely 
holders for flowers and plants (flower arranging), 
sprinklers for watering flowers and plants, flower boxes, 
flower pots, nozzles for watering cans, gardening 
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gloves, watering cans, electric devices for attracting 
and killing insects, insect traps; kitchenware and 
cookware; cooking pots; frying pan; cake moulds; 
washroom and bathroom accessories (toilet 
necessaries); combs; sponges; brushes for household 
use; articles for cleaning purposes; steelwool; goods of 
glass, porcelain and earthenware, included in this 
class, namely crockery, porcelain ware, porcelain 
articles for decorative purposes, glass jars, containers 
of glass, glass tableware, works of art made of glass, 
glassware for household purposes, glassware, not 
included in other classes: baking cups of paper or 
cardboard. 

  Klasse 22   Ropes; strings; nets; tents; awnings; tarpaulins; sails; 
sacks and bags. 

  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, included in this class; bed 

linen; table linen; towels of textile; curtains; drapes; bed 
covers; table covers. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 26   Lace; embroidery; ribbons and braid; buttons; hooks 

and eyes; pins and needles; artificial flowers; hair 
curlers. 

  Klasse 27   Carpets; rugs; mats and matting; linoleum; floor 
covering materials for existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

  Klasse 28   Games; toys; playing cards; gymnastic articles not 
included in other classes; sporting articles not included 
in other classes; decorations for Christmas trees. 

  Klasse 29   Meat and meat products; fish and fish products; 
poultry and poultry products; game and game products; 
sausage and charcuterie; shellfish (not live); goods 
made from shellfish, not live; seafood [not live]; goods 
made from seafood, not live; meat, fish, poultry, game, 
shellfish, vegetable and fruit extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruit and vegetables, the 
aforesaid goods including being pickled in sweet and/or 
sour sauce; products made from potatoes; jellies; jams; 
marmalade; fruit puree; sweet fruit or vegetable 
spreads; eggs; milk; milk products; butter; cheese; 
cheese products; milk cream; yoghurt; curds; powdered 
milk for food purposes; desserts made from fruit, nuts, 
yoghurt, quark and/or cream; prepared nuts, nut 
mixtures, nut mixtures with dried fruits; edible oils; 
edible fats; canned soups; preparations for making 
soup; broths; salads consisting predominantly of meat, 
fish, poultry, game, shellfish, vegetables, fruit and/or 
milk products; ready meals consisting essentially of 
meat, fish, poultry, game, shellfish, vegetables, fruits 
and/or milk products; frozen food consisting 
predominantly of meat, fish, poultry, game, shellfish, 
vegetables, fruit and/or milk products; dietetic food, 
other than for medical purposes, consisting 
predominantly of meat, fish, poultry, game, shellfish, 
vegetables, fruit and/or milk products. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; coffee 
and cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; flour; cereal preparations; cereals; 
muesli; wholemeal products; farinaceous food pastes; 
noodles; pasta products; pizza; pizza products; sushi; 
bread; open sandwiches; sandwiches; pastries; 
confectionery; sugar confectionery; chocolate and 
chocolate goods; edible ices; puddings; honey; treacle; 
yeast; baking powder; food starch; salt; mustard; 
mayonnaise; ketchup; vinegar, sauces (condiments); 
dressings for salad; spices; spice extracts; dried 
seasoning herbs; flavorings for food; ready meals 
consisting predominantly of cereal preparations, 
farinaceous food pastes, noodles, rice, bread, pastry 
and/or confectionery; frozen food consisting 
predominantly of cereal preparations, farinaceous food 
pastes, noodles, rice, bread, pastry and/or 
confectionery; dietetic foodstuffs, not adapted for 
medical purposes, consisting predominantly of cereal 
preparations, farinaceous food pastes, noodles, rice, 
bread, pastry and/or confectionery; sweet spreads 
consisting of nuts. 

  Klasse 31   Fresh fruits; fresh vegetables; nuts [fruits]; seeds; 

natural plants; flowers; dried plants; animal feed and 
additives for animal feed, namely formula animal feed; 
animal litter. 

  Klasse 32   Beers; non-alcoholic beer; dietetic beer; mixed drinks 
containing beer; mineral water [beverages]; aerated 
water; non-alcoholic beverages; lemonades; fruit 
drinks; juices; vegetable juice; smoothies; syrups for 
making beverages; preparations for making beverages.

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); wine; spirits 
[beverages]; liqueurs; alcoholic mixed beverages, 
cocktails and aperitifs based on spirits and wine; 
beverages containing wine; alcoholic preparations for 
making beverages. 

  Klasse 34   Tobacco; products derived from tobacco; cigarettes; 
smokers' articles; matches; lighters. 

  Klasse 35   Retailing of foodstuffs, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, sanitary articles, washing and cleaning 
preparations, cosmetics, non-prescription medicines, 
health care preparations, small items of metal 
hardware, machines and apparatus for the working of 
metal, wood, plastic, concrete and stone, building, DIY 
and gardening requisites, household machines and 
apparatus, electric kitchen machines for preparing 
foodstuffs and beverages, consumer electronic 
equipment and apparatus, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images and/or 
other data, computers, telecommunications apparatus, 
orthopaedic articles, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
vehicles, bicycles, boats, bicycle fittings, motor vehicle 
fittings, boat fittings, fireworks, jewellery, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, 
stationery, decorative articles, office requisites, craft 
articles, packaging articles, packing, stopping and 
insulating materials, leatherware, namely leather bags, 
leather suitcases, handbags made of leather, leather 
backpacks, portfolios of leather, briefcases of leather, 
vanity cases, not fitted, of leather, leather cases, 
leather pouches, boxes made of leather, pocket wallets 
of leather, credit card holders, purses of leather, 
travelling sets (leatherware), key cases made of 
leather, customised luggage tags of leather, girths of 
leather, leather thread, studs of leather, leather 
leashes, leather laces, boxes made of leather, cans of 
leather, saddlery of leather, straps for soldiers' 
equipment, trimmings of leather for furniture, bags, 
envelopes or pouches of leather, for packaging travel 
goods, umbrellas, building materials, furniture, animal 
requisites, household goods, namely household 
furniture, utensils for household purposes, household 
textiles and household containers, kitchen goods, 
household or kitchen utensils and containers, crockery 
and cutlery, goods of glass, porcelain and earthenware, 
textile goods, household textiles, clothing, footwear, 
headgear, haberdashery, carpets floor coverings, 
sporting goods and toys, decorations for christmas 
trees, food for animals, plants and flowers, tobacco, 
tobacco products, smokers' articles, lighters; 
procurement of contracts [for others]; arranging of 
contracts, for others, for the providing of services, in 
particular arranging of telecommunications contracts, 
mobile telephone contracts, contracts for supplying 
ringtones for mobile telephones and smartphones, 
contracts for providing repair and maintenance work, 
contracts for delivering foodstuffs, beverages flowers 
and plants, and contracts for supplying power, 
electricity or gas; newspaper subscriptions; consumer 
consultancy services; providing of information on the 
internet relating to consumer goods, issues of 
consumer protection, customer service; advertising; all 
of the aforementioned services being provided in the 
context of online trade. 

  Klasse 36   Finance services; insurance; insurance and financial 
consultancy; financial brokerage services; arranging of 
credit agreements, saving agreements and financing 
agreements; arranging of insurance. 

  Klasse 38   Telecommunications; message sending; providing 
access to the internet and other communications 
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networks; internet telephone services; electronic 
transmission of sound, images and other data and 
information of all kinds, in particular via the internet. 

  Klasse 39   Transport; wrapping and packaging of goods; storage 
of goods; organisation of travel; travel arrangement; 
travel reservation and booking; travel reservation and 
travel booking. 

  Klasse 40   Photographic laboratory services, namely 
photographic processing and printing; arranging of 
services relating to digital photo printing and 
development. 

  Klasse 41   Providing of training; entertainment; organisation of 
sporting and cultural events; seat and ticket reservation 
for sporting and cultural event; arranging of electronic 
games and competitions via the internet. 

  Klasse 42   Advisory services relating to pollution control. 
  Klasse 43   Providing food and drink; catering; supplying of meals 

for immediate consumption; temporary 
accommodation; arranging of overnight stays. 

  Klasse 44   Dietetic advisory services; consultancy relating to 
health and beauty care for human beings; consultancy 
relating to health and beauty care for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353720 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708815 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of letters "GERMID". 

(730) Innehaver: 
 Global Media Industry Group Co., Ltd., 7th & 9th Floor, 

2nd Bldg, No.1 Plant, Fengxing Lane, No.1 Fenghuang 
Industry Area, Fuyong Town, Bao'an District, FR-
518103 SHENZHEN, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Navigational instruments; satellite navigational 

apparatus; phonograph records; cabinets for 
loudspeakers; DVD players. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353733 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201708816 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SCI Expiscor Pty Limited, GPO BOX 4832, AU-
NSW2001 SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Consultancy relating to personnel recruitment; 

executive recruitment services; personnel recruitment; 
professional recruitment services; executive placement 
services; executive search services; executive 
selection services; selection of executive personnel. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353750 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201708821 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.26, DE, 30 2017 100 

779 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 YAYLA Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, Emil-Schäfer-

Str. 18, DE-47800 KREFELD, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry; game; meat extracts; preserved 
fruits; preserved vegetables, frozen vegetables; dried 
fruits; dried vegetables; cooked fruits; cooked 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca; 
sago; flour; preparations made from cereals; bread, 
pastries; confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353760 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201708824 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.12, US, 87168069 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALDA COMMUNICATION 
TRAINING COMPANY 

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

 Alda Communication Training Company, LLC, 380 
Lexington Avenue, 17th Floor, US-NY10168 NEW 
YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business consulting and information services; 

business development services. 
  Klasse 41   Educational services; communication and leadership 

training services in science, healthcare, and 
environmental initiatives. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353761 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201708825 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.09, US, 87263632 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alda Communication Training Company, LLC, 380 
Lexington Avenue, 17th Floor, US-NY10168 NEW 
YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business consulting services; business development 

services. 
  Klasse 41   Educational services; communication and leadership 

training services in science, healthcare, and 
environmental initiatives. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353792 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708832 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.30, EM, 016298911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BIMEDA APLICACIONES, S.L., Carrer Josep Carner, 

12, ES-08530 LA GARRIGA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software; downloadable computer applications; 
computer programs; computer applications for all types 
of electronic media, such as computers, tablets, mobile 
telephones; scientific software; software for appraisal of 
markets, companies and financial products; 
downloadable software for investment appraisal; 
software for processing financial data for subsequent 
appraisal, communication and publication; instant 
messaging software; calculating machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353828 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708834 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZHEJIANG TIANYAN HOLDING CO., LTD, Chengjiang 
Industrial Area, Huangyan District, CN-TAIZHOU CITY 
ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Framework for building, not of metal; water-pipes, not 

of metal; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
branching pipes, not of metal; rigid pipes, not of metal, 
for building; building materials, not of metal; drain 
pipes, not of metal; drain traps [valves], not of metal or 
plastic; penstock pipes, not of metal; plastic ducts used 
in construction. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353833 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201708836 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LECONT SRL, Via Pineta, 8, IT-38068 ROVERETO 

(TN), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Tyres. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353842 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708837 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE LAST O.G. 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio visual recordings in all media, featuring 

entertainment in the nature of an on-going television 
series in the field of comedy, action, drama, reality and 
adventure; downloadable television programming 
featuring comedy, action, drama, reality and adventure 
distributed via the Internet and wireless 
communications. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, a multimedia 
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program series featuring comedy, action, drama and 
adventure distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; providing online 
computer games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353843 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201708838 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave., Suite 
100, US-CA94501 ALAMEDA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353846 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201708839 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.29, US, 87251369 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magpul Industries Corp., 8226 Bee Caves Road, US-
TX78746 AUSTIN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, namely, beachwear, swimwear, shorts, 

shirts, pants, hoodies, jackets, and hats. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353850 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201708840 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AB STENSTRÖMS SKJORTFABRIK, 

Regementsvägen 1, SE-25457 HELSINGBORG, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Shoes; millinery; clothing; hats; evening coats; 

evening wear; sleeveless jackets; vest tops; sleeveless 
jerseys; bathing trunks; belts [clothing]; bikinis; blazers; 

blouses; leotards; boxer shorts; wedding dresses; 
pantie-girdles; pants; ladies' clothing; ladies' 
underwear; denims [clothing]; women's outerclothing; 
pocket squares; dress pants; bowties; morning coats; 
girdles; neckerchiefs; gloves [clothing]; men's and 
women's jackets, coats, trousers, vests; jackets 
[clothing]; denim jeans; jerseys [clothing]; sweatpants; 
sweaters; skirts; dresses; cardigans; suits; collars; 
leggings [trousers]; polo shirts; pullovers; pajamas 
(Am.); coats; neck scarves; shirts; slipovers; neckties; 
dinner suits; socks and stockings; stockings; sweat 
shirts; tee-shirts; vests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353869 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708841 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.24, CH, 698370 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ON CLOUDS GMBH, Seeallee 14, CH-9410 HEIDEN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Footwear, headgear for wear; shirts, neckties; 

trousers, bathing suits, coats, combinations-trousers 
(clothing), pelerines, cyclists' clothing, sashes for wear, 
aprons (clothing), headbands (clothing), tracksuits; 
anoraks (parkas); ski pants; waist belts [clothing]; fur 
coats; mufflers [clothing]; gloves (clothing); dressing 
gowns; footwear for infants, slippers, shoes, sports 
shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes, heels, 
bath slippers, boot liners, boots, socks and sandals; 
leather clothing, pockets for clothing. 

  Klasse 28   Games, toys, gymnastic and sporting articles included 
in this class, surf boards, sailboards, balls for games, 
inline skates, skis, starting blocks for sports. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto, particularly 
relating to gymnastic and sporting articles and footwear 
for sports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353876 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201708844 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, CH, 701816 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 IMD - International Institute for Management 
Development, Chemin de Bellerive 23, CH-1007 
LAUSANNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable electronic publications, including 

downloadable digital audio and video files, in the fields 
of economics and business, as well as management, 
marketing, administration, non-scientific research and 
human resources, intended to improve the performance 
of public or private corporations; pre-recorded magnetic 
or optical data media, especially compact disks, read-
only memory compact disks (CD-ROMs), pre-recorded 
optical disks and digital versatile disks (DVDs), all 
featuring information in the fields of business and 
economics, as well as management, marketing, 
administration, non-scientific research and human 
resources, intended to improve the performance of 
public or private corporations; downloadable software 
in the form of software and micro-software for 
computers, laptops, tablets and smartphones. 

  Klasse 16   Teaching and instruction manuals; books; printed 
publications; educational, instructional or teaching 
materials (except apparatus). 

  Klasse 35   Business organization and management consultancy 
intended to improve the performance of public or 
private corporations; business information; business 
investigations; business management assistance 
intended to improve the performance of public or 
private corporations; commercial or industrial 
management assistance intended to improve the 
performance of such businesses; compilation of 
economic and business data into a central database on 
behalf of public or private corporations; compilation of 
economic and business statistics; economic 
forecasting; business appraisals; market research; 
market study; consultancy pertaining to personnel 
issues. 

  Klasse 41   Organization and conducting of seminars, workshops, 
conferences and theoretical and practical courses 
relating to economics and business, as well as 
management, marketing, administration, non-scientific 
research and human resources, intended to improve 
the performance of public or private corporations; 
provision of non-downloadable online publications 
relating to economics and business, as well as 
management, marketing, administration, non-scientific 
research and human resources, intended to improve 
the performance of public or private corporations; 
provision of seminars, lectures, educational and 
training programs through Internet courses. 

  Klasse 42   Development, design and updating of software and 
micro-software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353900 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708845 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stefan Karle, Danklstrasse 4, DE-81371 MÜNCHEN, 
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 evaluating film and video recordings; 
magnetic data carriers; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; voltage converters; control 
apparatus for lights; transformer; tripods, tripod heads 
and suspensions; lenses; compendiums (sun shades, 
for camera lenses with filter rings); optical filters and 
filter stages (metal frames for moving optical filters); 
adapters; monitor screens; follow focus marking discs; 
meters; blimps (sound protection hoods for 
cinematographic cameras); anamorphic lenses; electric 
ballasts for lights, spotlights, headlights and other 
lighting elements; flashlights and flash bulbs (for 
photography); light sources (flashbulbs) for 
photographic purposes; dimmers; optic fibres, namely 
light guides; apparatus for transmitting, receiving and 
converting control signals for lights and lamps; light 
modulators; light dimmers; films, exposed; film cutting 
apparatus; blueprinting machines; optical lamps, light 
diodes; optical light beam deflectors; optical negatives; 
optical reflectors. 

  Klasse 11   Illumination devices, in particular cinematographic 
lighting, video lighting and stage lighting apparatus and 
installations consisting thereof and accessories 
therefor; lamps; lamps and parts therefor, included in 
class 11; air devices for ventilation; light shapers, in 
particular softboxes, light tents and light cubes for 
lighting apparatus; light diffusers; filter rings for lighting 
apparatus; lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus for film sets; lighting fittings; light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; light fittings for 
industrial purposes; electric lighting fittings; electric 
lighting apparatus; electric lighting fittings; filters for 
lighting apparatus; reflectors adapted for lighting 
apparatus; lightbanks; reflector umbrellas for lighting 
apparatus; honeycomb filters for lighting apparatus; 
barn doors for lighting apparatus; light grids; luminous 
tubes for lighting; lamp chimneys; flexible lamps; 
diffusers being parts of lighting apparatus; fluorescent 
light tubes; bulbs; filaments for electric lamps; guard 
devices (casings) for lighting apparatus; light panels for 
lighting purposes, light surfaces for lighting purposes; 
lamellas (lamp shades) for lamps; louvres for light 
control (part of lighting apparatus); louvres for light 
deflection (part of lighting apparatus); lamps for lighting 
purposes; lighting apparatus; filters for lighting; filters 
for use with lighting apparatus; lampshades; self-
luminous light sources; portable lamps for lighting; lamp 
chimneys; opaque casings for lights; opaque casings 
for lamps; light projectors; light filters [other than for 
medical or photographic use]; fixtures for lighting; 
lamps, headlights; luminaires; light diffusers. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; transparent (sheer) and opaque fabric; linen 
cloth; flame-retardant textiles (not of asbestos); fabrics 
for textile use; synthetic fiber fabrics; fabric and textiles.
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353907 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201708847 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.11, US, 87099225 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gray Line Corporation, P.O. Box 18267, US-CO80218-
0267 DENVER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Prints and printed publications, namely, books, 

brochures, booklets, pamphlets, magazines and 
articles in the field of travel; paper goods and printed 
matter, namely, brochures, booklets and pamphlets in 
the fields of sightseeing, transportation, travel and tour 
services; magazines featuring travel; magazines in the 
field of travel, travel tours, travel tour services and 
chartered transportation services; printed materials, 
namely, written articles in the field of travel and travel 
tour services. 

  Klasse 39   Chartered transportation of passengers by land via 
bus, motor coach, mini-bus, van, and automobile and 
water via boat; sightseeing services, namely, providing 
transport for sightseeing tours; travel tours services, 
namely, providing transport for travel tours and rental 
car services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel and 
tour transport information services; travel guide 
services; arranging excursions for tourists, namely, 
providing transport for excursions; organizing and 
arranging transport for guided travel and sightseeing 
tours, adventure travel and sightseeing tours, 
ecological travel and sightseeing excursions, 
recreational travel tours and family travel tours; 
providing information on travel and transport for travel 
tours via a website; providing arrangement and booking 
of transport for travel excursions, via a website; 
providing information in the field of air, boat, rail, and 
bus transportation, via a website; organization of travel; 
arranging and coordinating travel arrangements for 
individuals and groups, namely, destination stays, 
vacations, and educational, adventure, family and eco-
travel tours; providing information, news and 
commentary in the field of travel; provision of travel 
information; travel guide services; providing information 
in the field of worldwide travel via the Internet. 

  Klasse 41   Sightseeing services, namely, conducting guided 
sightseeing tours, namely, guided hiking tours; travel 
tour services, namely, conducting guided tours of 
museums; arranging excursions for tourists, namely, 
arranging guided beach, shopping, winery, brewery, 
theme park, day tours of historical sites, local 
attractions and other locations of geographic, cultural or 
local interest, restaurant and food and sightseeing 
tours; organizing and arranging guided travel tours 
featuring nature reserve visits, zoo visits, off roading, 
boating and snorkeling; organizing and arranging 
guided sight-seeing tours and excursions featuring 
nature reserve visits, zoo visits, off roading, boating 
and snorkeling; organizing and arranging ecological 
travel and ecological travel excursions featuring nature 
reserve visits, zoo visits, off roading, boating and 
snorkeling; organizing and arranging recreational travel 
tours and recreational travel excursions featuring 
nature reserve visits, zoo visits, off roading, boating 
and snorkeling; organizing and arranging travel and 
guided tours for families featuring nature reserve visits, 
zoo visits, off roading, boating and snorkeling; on-line 

journals, namely, blogs featuring information on travel; 
providing on-line non-downloadable publications in the 
nature of articles, brochures and magazines in the field 
of travel, accessible via a website; entertainment 
services, namely, providing video podcasts in the field 
of travel; educational and entertainment services, 
namely, a continuing program about travel accessible 
by means web-based applications, mobile phone 
applications, computer networks, and via television on 
travel tour buses, boats, planes and trains; 
entertainment services, namely, providing online non-
downloadable publications containing information on 
travel, travel tours and specific cultural, historical and 
geographic information, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing online non-
downloadable photographic, audio, video and prose 
presentations containing information on travel, travel 
tours and specific cultural, historical and geographic 
information, accessible via a website; providing on-line 
non-downloadable articles in the field of travel and 
travel tours; entertainment services, namely, providing 
an online interactive database of non-downloadable 
photos and videos in the field of travel, via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353915 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201708849 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.22, DK, VA 2016 

02004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 HUMLEBÆK, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated preparations and substances for 
protection and care of the skin; adhesive remover 
preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances for 
protection and care of the skin; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of skin 
disorders; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of wounds; plasters and material for 
dressings; hygienic, medical and surgical bandages 
and dressings for wound care; medical wound filling 
material, namely paste, powder, alginate, gel and 
granulate; medical adhesive plaster; medical adhesive 
tape; medical absorbent tape; medical elastic tape; 
medical mouldable paste; protective skin barrier lotion 
for medical use, protective skin barrier cream for 
medical use, protective skin barrier paste for medical 
use, protective skin barrier film for medical use; 
lubricating deodorant for stoma pouches for medical 
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purposes; deodorizers for ostomy bags; urine 
absorbing pads and diapers for incontinence; wound 
cleanser for medical use; room deodorant; anti-septic 
hand cleanser; biological implants; shampoo and body 
wash, medicated. 

  Klasse 9   Computer applications for mobile phones, tablets and 
other similar instruments; software for computer 
applications. 

  Klasse 10   Medical and surgical instruments and apparatus; 
instruments and apparatus for the surgical and medical 
treatment of ostomy and incontinence; instruments and 
apparatus for the medical and surgical treatment of the 
urinary tract system and for pelvic floor reconstruction; 
urology instruments and apparatus; gynecology 
instruments and apparatus; instruments and apparatus 
for the medical and surgical treatment of wounds; 
surgical and medical devices in the form of stimulating 
apparatus for the rehabilitation of muscles; ostomy 
bags; urine bags; envelopes and receptacles for the 
collection of excretions from the human body; ostomy 
appliance odour filters; catheters; irrigators and their 
parts and fitting in the form of drainage tubes, pumps, 
sleeves, bags and regulators for medical purposes; 
suction and rinse instruments for laparascopy; medical 
probes; urine condoms, urisheaths; ostomy belts; anal 
plugs for medical use; stents; guidewires; ureteral 
access sheaths; biopsy needles; injection needles; 
surgical urology dilators; kidney stone extractors; 
prostheses; implants of artificial material; urethral 
slings; elastic bandages, supportive bandages, 
orthopedic bandages; artificial limbs; suture material; 
anti-microbial sterile textile sheets for medical use. 

  Klasse 16   Magazines, printed matter, instructional material, 
teaching material not including apparatus. 

  Klasse 41   Education; providing of training; conducting of 
workshops and seminars. 

  Klasse 42   Scientific research services. 
  Klasse 44   Health care services; providing of medical information 

in relation to health care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353925 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708853 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.16, EM, 016372799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording "SANCAL" written in 

capital black printed characters together with a black 
circle including a white semi-circle inside. 

(730) Innehaver: 
 Sancal Diseño, S.L., Pol. Ind. La Herrada, parcela 6B, 

C/Ppe de Asturias, 18, ES-30510 YECLA (MURCIA), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture; mirrors [furniture]; picture frames; soft 

furnishings [cushions]; decorative wall plaques made of 
plastic or wood. 

  Klasse 24   Textiles and substitutes for textiles; linens; curtains of 
textiles or plastic; upholstery fabrics; textiles for interior 
decorating; coverings for furniture. 

  Klasse 35   Wholesaling, retailing in shops and via worldwide 
computer networks of furniture and furnishings, mirrors 
[furniture], picture frames, soft furnishings [cushions], 
decorative wall plaques [furniture] not of textile, textiles 
and substitutes for textiles, linens, curtains of textiles or 
plastic, upholstery fabrics, textiles for interior 

decorating, covering for furniture; advertising services 
relating to wholesaling or retailing of furniture; 
advertising; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; import-export agency services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; commercial administration of the 
licensing of the goods and services for others; 
marketing; administrative processing of purchase 
orders; sponsorship search. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353994 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708862 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.06, EM, 016318354 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pajama Limited, 6 Lloyd's Avenue, GB-EC3N3AX 

LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Fragrances for personal use; fragrance for household 
purposes; perfumery and fragrances; wick diffusers for 
diffusing fragrances in rooms; room fragrances; 
fragrance sachets; fragrances; fragrance preparations; 
household fragrances; perfume; perfumed sachets; 
perfumed soaps; perfumed creams; body lotions; hand 
lotions; body gels; shower gels; foaming bath gels; 
soaps and gels; bath gels; gels for cosmetic use; bath 
and shower gels, not for medical purposes; eau de 
toilette; eau de parfum; reed diffusers; room scenting 
sprays; room perfume sprays; room perfumes in spray 
form; scented room sprays; moisturizing body lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; scented body 
lotions and creams; soap; liquid soap; bath soap; soaps 
for personal use; soaps for body care; body shampoos; 
perfumes; scents; scented body creams; scented body 
lotions; scented body spray; scented sachets. 

  Klasse 4   Aromatherapy fragrance candles; fragranced candles; 
perfumed candles; candles; scented candles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1353995 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708863 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.06, EM, 016318321 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pajama Limited, 6 Lloyd's Avenue, GB-EC3N3AX 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Fragrances for personal use; fragrance for household 

purposes; perfumery and fragrances; wick diffusers for 
diffusing fragrances in rooms; room fragrances; 
fragrance sachets; fragrances; fragrance preparations; 
household fragrances; perfume; perfumed sachets; 
perfumed soaps; perfumed creams; body lotions; hand 
lotions; body gels; shower gels; foaming bath gels; 
soaps and gels; bath gels; gels for cosmetic use; bath 
and shower gels, not for medical purposes; eau de 
toilette; eau de parfum; reed diffusers; room scenting 
sprays; room perfume sprays; room perfumes in spray 
form; scented room sprays; moisturizing body lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; scented body 
lotions and creams; soap; liquid soap; bath soap; soaps 
for personal use; soaps for body care; body shampoos; 
perfumes; scents; scented body creams; scented body 
lotions; scented body spray; scented sachets. 

  Klasse 4   Aromatherapy fragrance candles; fragranced candles; 
perfumed candles; candles; scented candles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354018 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708866 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOUBLESTAR GROUP CO. LTD, No. 1 of Yue liang 
wan Road, Huangdao District, CN-266400 QINGDAO 
CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; automobile 

tires [tyres]; tires for vehicle wheels; casings for 
pneumatic tires [tyres]; treads for retreading tires 
[tyres]; pneumatic tires [tyres]; inner tubes (adhesive 
rubber patches for repairing -); air vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354044 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708873 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.21, US, 87244208 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANOKION US, INC., One Kendall Square, Building 
1400W, Suite 14201, US-MA02139 CAMBRIDGE, USA

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

immunogenicity using engineered molecules; 
pharmaceutical preparations for achieving immune 
tolerance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354045 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708874 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.21, US, 87244213 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KANYOS BIO, INC., One Kendall Square, Building 
1400W, Suite 14201, US-MA02139 CAMBRIDGE, USA

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for achieving immune 

tolerance; pharmaceutical preparations for reducing 
immunogenicity using engineered molecules. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354072 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201708878 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trademark featuring products that improve posture. 

(730) Innehaver: 
 Percko, SAS, 2 cité condorcet, FR-75009 PARIS, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; massage apparatus; armchairs for 
medical or dental use; bed pans or pans for medical 
use; special furniture for medical use, surgical 
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instruments, orthopedic footwear. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of 

leather or imitation of leather; belts (clothing); gloves 
(clothing); socks; bedroom slippers; underwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354092 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708881 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IFO INTERNATIONAL FRUIT OBTENTION, 
L'anguicherie, FR-49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Apples; pears; fresh fruits and vegetables; fruit trees. 
  Klasse 32   Apple juices; pear juices; non-alcoholic apple-based 

beverages; non-alcoholic pear-based beverages; non-
alcoholic cider; non-alcoholic apple cocktails; non-
alcoholic pear cocktails. 

  Klasse 33   Cider; alcoholic beverages containing apples; 
alcoholic beverages containing pears; apple cocktails; 
pear cocktails. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354093 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201708882 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.06, CH, 698305 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-
Strasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 

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

boxes, jewelry cases, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments, watch chains, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354146 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708886 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.06, US, 87325124 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q88 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Q88 LLC, 1010 Washington Blvd., US-CT06901 
STAMFORD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Computer services, namely, acting as an application 

service provider in the field of knowledge management, 
featuring software for generating questionnaires for use 
by global shipping industry subscribers in further 
generating, storing, and sharing forms and data 
pertaining to shipping vessel trade routes; providing on-
line and off-line databases for storing, managing and 
sharing data pertaining to shipping vessel certification 
information, vessel vetting information, vessel cargo 
information, vessel cleaning information, vessel safety 
information, and general vessel data; providing 
temporary use of non-downloadable cloud-based 
software, namely, a voyage management system for 
use by the global shipping industry for tanker chartering 
and operations, accessible from mobile devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354175 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708889 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.20, US, 87308647 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stonewall Kitchen, LLC, 2 Stonewall Lane, US-
ME03909 YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Fruit spreads, fruit-based spreads, jellies (bread 

spreads), peanut spread, hazelnut spread, lemon 
spread, nut-based spread, garlic-based spread, nut-
based spread also containing chocolate, and peanut 
butter, vegetable-based spreads, all of the foregoing 
being shelf stable. 

  Klasse 30   Aiolis, ketchup, coffee, tea, candy, cookies, chocolate 
confections, chocolate candies, chocolate covered 
pretzels, chocolate covered cookies, candy bark, 
chocolate covered nuts, chocolate covered fruit, 
chocolate covered raisins, candy with caramel, 
caramels, chocolate covered popcorn, peppermint 
sweets, peppermint candy, peppermint bark, graham 
crackers, oatmeal, hot sauce, mayonnaise, vinaigrettes 
and sauces, all of the foregoing being shelf stable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1354181 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708890 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abacus Brand AB, Beragården, Dalbyvägen, SE-24794 
DALBY, Sverige 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354194 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708891 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.17, DE, 30 2016 004 

637#@#2016.07.08, DE, 30 
2016 019 718 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ERGO Group AG, Victoriaplatz 2, DE-40477 
DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; computer programs; computer software 

applications, downloadable; software and applications 
for mobile devices; interfaces for computers; databases 
(electronic). 

  Klasse 35   Collection (office functions) and systematic ordering of 
data in a central file; computerized file management; 
accounting; administrative management of investment 
companies, insurance companies, insurance and 
investment funds by organisational and professional 
business consultancy; data search in computer files for 
others (included in this class); business management 
assistance; promotion of insurance services, on behalf 
of third parties; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of insurance services, enabling 
consumers to conveniently compare and purchase 
those services; advertising via electronic media. 

  Klasse 36   Insurance; insurance consultancy; insurance 
brokerage; insurance services; insurance claim 
settlements; endowment insurance services; financial 
services relating to insurance; insurance premium rate 
computing; insurance brokerage; insurance 
investigations; telephone banking and insurance 
services; providing insurance information; direct 
insurance; accident insurance; fire insurance; 
automobile insurance services; life insurance; death 
insurance; liability insurance; family and personal 
insurance; burial insurance; health insurance; marine 
insurance; brokerage services; actuarial services; 
financial affairs; banking; banking services; financial 
consulting; savings services; mutual funds; financial 
investment; financial analysis; financial transactions; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
monetary affairs; retirement payment services; surety 
services; brokerage; fiscal valuations; fiscal 
assessment; financial sponsorship; financial valuations 
of businesses; computerised processing of insurance 
claims. 

  Klasse 38   Telecommunications; telecommunication via 
computers and computer terminals; computer-aided 
transmission of messages and images; electronic mail 

transmission of financial information and information 
about insurances via all telecommunication means, 
including computer, computer networks and electronic 
networks; providing access to statistical information in 
data networks; data transmission and data 
broadcasting; consultancy services relating to data 
communications; communication services between 
data banks; exchange of messages via computer 
transmission; communication services for the electronic 
transmission of data; providing access to databases; 
providing access to data in computer networks and in 
communication networks; telecommunications services 
to obtain information from data banks; provision of 
access to data or documents stored electronically in 
central files for remote consultation. 

  Klasse 45   Legal services; alternative dispute resolution services 
[legal services]; legal support services; provision of 
information relating to legal services; legal advice and 
representation; provision of judicial information; 
computer assisted litigation support; licensing of 
computer software [legal services]; licensing of 
copyrights, industrial property rights and data banks 
[legal services]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354239 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708892 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.13, EM, 016160202 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ramirent OYJ, Äyritie 16, FI-01510 VANDA, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
containers of metal [storage, transport]; platforms, 
prefabricated, of metal; tanks of metal; tool boxes of 
metal, empty; tree protectors of metal; fences and 
gates of metal; fence panels of metal; guard barriers of 
metal; signboards of metal; ladders and stairs of metal; 
metal scaffolding; transportable metal constructions; 
prefabricated houses [kits] of metal; steel buildings; 
stringers [parts of staircases] of metal; load lifting 
straps of metal; wire rope used for lifting and rigging; 
buildings of metal; safety chains of metal; slings of 
metal for handling loads; metal expansion joints for 
floors and walls; wall linings of metal [building]; wall 
claddings of metal [building]; building panels of metal; 
fittings of metal for building; framework of metal for 
building; refractory construction materials of metal. 

  Klasse 7   Motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other 
than hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines; construction machines and 
apparatus; waste and trash compacting machines; 
earth compacting machines; grinding machines; 
grinding tools [parts of machines]; concrete mixers 
[machines]; drilling machines and parts therefor; 
electric hand drills; drill sharpening machines; welding 
machines, electric; drainage machines; pumps 
[machines]; pneumatic machines; saws [machines]; 
blades for power saws; excavators; loaders [earth 
moving machines]; road rollers; roller conveyors; 
elevators [lifts]; lifting apparatus; lifting work platforms; 
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cranes [lifting and hoisting apparatus]; mechanical lifts 
for moving, parking and storing land vehicles; waste 
disposals; central vacuum cleaning installations; 
pressure regulators [parts of machines]; dust 
separators; machines and apparatus for cleaning, 
electric; regulators [parts of machines]; sand cleaning 
machines; sand blasting machines; machine tools. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; hand operated tools and implements 
for building and construction; hand drills [hand tools]; 
drill holders [hand tools]; hand-operated pumps [hand 
tools]; saws [hand tools]; saw blades and drill blades 
[parts of hand tools]; cutting tools [hand tools]; graving 
tools [hand tools]; earth rammers [hand tools]; 
expanders [hand tools]; hammers [hand tools]; 
grindstones [hand tools]; punch pliers [hand tools]; 
ratchets [hand tools]; spades [hand tools]; spanners 
[hand tools]; wire strippers [hand tools]; wrenches 
[hand tools]; cutting, drilling, grinding, sharpening and 
surface treatment hand tools. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, dvds and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; access control and alarm 
monitoring systems; computer programs for enabling 
access or entrance control; personnel tracking devices; 
apparatus for monitoring and recording the 
performance of machinery; material testing instruments 
and machines; testing apparatus not for medical 
purposes; gauges; heat regulating apparatus; particle 
emission monitors; power supplies [electrical]; remote 
gauges and meters; remote control apparatus; 
apparatus for measuring and supervision of energy, 
heat and water consumption; power controllers; 
sensors and gauges for moisture and temperature 
measurement; pressure difference monitoring 
equipment; cables, electric; clothing and gear for 
protection against accidents; safety nets; safety 
tarpaulins; electronic control systems for machines. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; concrete mixing vehicles; fork lift trucks. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; non-metallic transportable constructions; non-
metal fire-resistant boards and panels for construction; 
scaffolding, not of metal; wall boards and panels, not of 
metal; wall claddings, not of metal, for building; fences 
and gates, not of metal; non-metal fencing panels; 
guard barriers, not of metal; ladders and stairs, not of 
metal. 

  Klasse 22   Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); padding 
and stuffing materials [except of paper, cardboard, 
rubber or plastics]; raw fibrous textile materials; unfitted 
tarpaulins for machinery; tarpaulins for buildings; 
weather covers for buildings and machines. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business project 
management; business project management services 
for construction projects; evaluation of personnel 
requirements; personnel management; preparation of 
business reports; statistical analysis and reporting; 
administrative processing of purchase orders; 
procurement services [purchasing goods and services 
for other businesses]; outsourcing services [business 
assistance]; purchase planning services; collection, 

compilation and systemization of information into 
computer databases; energy data processing and 
management relating to information in the field of 
energy consumption and production predictions; 
arranging of contracts for the purchase and sale of gas, 
oil and electricity, for others; resale of machines, tools, 
building material and equipment, lifts and cranes, 
transportable buildings, storage containers, scaffolding, 
tarpaulins, lighting apparatus, heating apparatus, drying 
and ventilation apparatus, access control equipment, 
clothing, abrasives, soaps, lubricants, small metal 
hardware, personal protection equipment and gear; 
consultation relating to afore mentioned services. 

  Klasse 37   Building construction; cleaning of buildings, industrial 
sites and building sites; rental of cleaning machines 
and equipment; rental of electric washing machines; 
rental of machines, tools and apparatus for building 
construction; rental of drainage pumps; rental of cranes 
and hoists [construction equipment]; rental of lifting 
apparatus for use in construction; rental of earth 
moving equipment and excavators; rental of concrete 
mixers and concrete pumps; rental of building 
scaffolds; rental of working and building platforms; 
rental of elevating work platforms for use in 
construction; construction consultancy; providing 
information relating to the rental of construction 
equipment and machines; providing online information 
relating to building construction; building inspection in 
the course of building construction; on-site construction 
supervision; building construction supervision; repair 
and installation services relating to construction 
machines, construction equipment, tools, trucks, 
scaffolding, tarpaulins; repair and installation services 
relating to apparatus for lighting, apparatus for heating, 
apparatus for drying, apparatus for ventilating, 
apparatus for air-conditioning, apparatus for energy 
supply, access control and security systems; repair and 
installation services relating to transportable buildings, 
doors, windows, working platforms, fences, stairs, 
signboards, guard barriers, cables, traffic control 
apparatus, environmental control systems, electronic 
control apparatus; snow and ice removal services; 
sanding; consultation relating to afore mentioned 
services. 

  Klasse 38   Telecommunications services provided via the 
internet, intranet and extranet; electronic data 
transmission services; wireless digital communication; 
providing access to databases; providing access to 
internet portal for purchase orders; providing access to 
an Internet portal featuring online ordering and delivery; 
transmission of information between trading partners by 
online operation control system in the internet; 
providing electronic mail box and mail archive in the 
internet; consultation relating to aforementioned 
services. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; rental of storage space; rental of 
warehouses; rental of temporary storage space; rental 
of transport and storage containers; provision of 
information relating to the rental of warehouse space 
and containers; vehicle rental; rental of trucks, concrete 
mixing vehicles and fork lift trucks; rental of lorry and 
trailer; transporting construction machines, construction 
equipment, tools, trucks, scaffolding, tarpaulins, 
apparatus for lighting, apparatus for heating, apparatus 
for drying, apparatus for ventilating, apparatus for air-
conditioning, apparatus for energy supply, access 
control and security systems, transportable buildings, 
doors, windows, working platforms, fences, stairs, 
signboards, guard barriers, cables, traffic control 
apparatus, environmental control systems, electronic 
control apparatus; heat supplying [distribution]; supply 
of electrical energy, gas, oil, water and district heating; 
storage, distribution and supply of energy and fuel; 
consultation relating to afore mentioned services. 

  Klasse 40   Rental of energy generating equipment; rental of 
heating apparatus; rental of water treatment equipment; 
rental of cooling apparatus and installations; rental of 
waste compacting machines and apparatus; rental of 
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chemical processing machines and apparatus; 
destruction of waste; rental of water and air purification 
equipment; rental of air conditioning apparatus; rental 
of assembly machine equipment; rental of electrical 
power generators; rental of welding and soldering 
apparatus; rental of metal treating machines and tools; 
rental of apparatus for energy supply; consultation 
relating to afore mentioned services. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; rental of video cameras; 
coaching [training]; practical training [demonstration]; 
arranging of exhibitions for training purposes; arranging 
symposiums and workshops [training]; educational 
services; training services relating to construction, 
safety, access control, machinery and tools, eco-
efficient work environment and energy saving; 
consultation relating to afore mentioned services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; rental of computer hardware 
and software; computer-aided design (cad); 
construction drafting; engineering and technical 
drawing; construction planning; architectural planning; 
technical project planning; technical project studies; 
preparation of reports relating to technical project 
studies for construction projects; engineering services 
in the field of construction; technical project 
management services; preparation of engineering 
reports; preparation of technological research reports; 
material testing; product testing; technical testing; 
quality control testing; analysis and evaluation of 
product development; evaluation of results from quality 
control tests conducted on goods and services; testing, 
analysis and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of certification; inspection of 
goods for quality control; technical measuring and 
testing; technical design services relating to heating, 
ventilating, drying and air conditioning apparatus; 
technical design services relating to work platforms and 
construction equipment; technical design services for 
energy transport and supply systems; technical design 
services relating to access control and safety systems; 
environmental assessment services; conducting 
sampling, measuring and analysis of greenhouse gas 
emissions and pollution levels; environmental testing 
and inspection services; consultancy relating to eco-
efficiency and sustainable development; energy 
auditing; technical advice and consultation in the field 
of energy-saving; engineering services in the field of 
energy technology; design and development of 
systems for regenerative energy generation; 
engineering services relating to energy transport and 
supply systems; design and development of modular 
and transportable buildings; interior décor design; 
design and development of electricity, water, lighting 
and ventilation systems for modular and transportable 
buildings; design and development relating to 
ergonomic and eco-efficient equipment; design and 
development relating to safe working environment; 
inspection of reading from electricity meters, district 
heating gauges and from other gauges and meters; 
consultation relating to afore mentioned services. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; rental of transportable buildings; rental 
of pre-fabricated modular buildings; rental of temporary 
accommodation; rental of temporary school and 
daycare premises; rental of temporary care-homes; 
rental of temporary premises for trailers and machines, 
manpower and canteens; rental of furniture for 
temporary accommodation and modular buildings; 
rental of food service equipment; rental of lighting 
apparatus other than for theatrical sets or television 
studios; consultation relating to afore mentioned 
services. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; rental of clothing; rental of 
safety equipment; rental of protective clothing and 
equipment; rental of fire alarms and fire extinguishers; 

providing information relating to the rental of protective 
clothing and safety equipment; safety auditing to 
improve safety of construction workers on construction 
sites; control of building environmental access and 
security systems; security inspection services for 
others; monitoring security systems; security guard 
services; video surveillance, access control, work-time 
measurement and visitor surveillance services; 
electronic monitoring services for security purposes; 
rental of surveillance cameras; consultation relating to 
afore mentioned services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354244 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201708895 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.11, DK, VA 2016 

02455 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CARSOE A/S, Mineralvej 6-8, DK-9220 AALBORG 
ØST, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Tanks used in the food- and pharmaceutical industry, 

of metal including stainless steel; containers, 
transportation and packaging articles, of metal. 

  Klasse 7   Belt conveyors; lifting apparatus; chains for lifting 
apparatus, including parts and fittings therefor, not 
included in other classes; mechanical and hydraulic 
lifts; handling apparatus including machines for food 
industry sorting; handling apparatus for loading and 
unloading; tray handling machines; robots [machines], 
including robots for processing food products. 

  Klasse 11   Refrigerating and freezing cabinets; refrigerating and 
freezing plates, including fittings for refrigerating and 
freezing cabinets; apparatus and installations for 
steaming, cooking and de-frosting. 

  Klasse 12   Conveying and transport installations; mechanical 
handling trucks. 

  Klasse 20   Furniture, including industrial worktables; shelves for 
storage. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services with tanks used in the 
food- and pharmaceutical industry, of metal including 
stainless steel, containers, and transportation and 
packaging articles, of metal, belt conveyors, lifting 
apparatus, chains for lifting apparatus, mechanical and 
hydraulic lifts, handling apparatus including machines 
for food industry sorting, handling apparatus for loading 
and unloading, tray handling machines, robots 
[machines] including robots for processing food 
products, refrigerating and freezing cabinets, 
refrigerating and freezing plates including fittings for 
refrigerating and freezing cabinets, apparatus and 
installations for steaming, cooking and de- frosting, 
conveying and transport installations, mechanical 
handling trucks, furniture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.12.04 - nr 49/17

106 
 

(111) Int.reg.nr: 1354256 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708898 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.07, GB, 

UK00003200908 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aston Martin Lagonda Limited, Banbury Road, GB-
CV35ODB GAYDON WARWICK, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobile chassis; radiator grills of metal as 

structural parts of vehicles; radiator grills of non-
metallic materials as structural parts of vehicles; vehicle 
and automobile bumpers; automobile bumper guards; 
hoods for vehicles; storage compartments specifically 
fitted for use in automobiles; passenger cars and / or 
racing cars; electric automobiles; fully battery electric, 
high performance sports automobile; driverless cars; 
autonomous cars; remote controlled vehicles; electric 
motors for motor cars; aerodynamic fairings for 
vehicles; electric steering apparatus for cars; spoilers 
for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; alarm 
systems for cars; alarms for vehicles; air bags for 
vehicles; automobile seat cushions; seat covers, 
cushions adapted for use in vehicles; vehicle windows; 
luggage carriers; airbags for vehicles; safety seats for 
children; tyres and wheels for automobiles; valve caps 
for vehicle tyres. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354262 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708899 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.09, EM, 015741184 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software (recorded); application software; 

downloadable computer software for remote monitoring 
and analysis; software for data transmission; tire 
monitoring apparatus; tire pressure sensors; tire 
pressure gauges; electronic sensors; data transmission 
networks; apparatus for data transmission; data 
transfer units; electronic monitoring instruments, other 
than for medical use. 

  Klasse 35   Database management services; inventory 
management services; compilation of data in computer 
databases. 

  Klasse 42   Providing temporary use of web-based software; 
providing temporary use of web-based applications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for inventory management; hosting of 
databases; programming of software for database 
management; programming of software for inventory 
management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354274 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708901 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.16, EM, 016253569 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, Via Mantova, 

166, IT-43100 PARMA, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, bread substitutes and other bakery products; 
cereal-based snack food; biscuits, pastries and 
confectionery; chocolate and goods based on 
chocolate or containing chocolate; bakery goods; 
snacks and sweet snacks made from cereals; cake 
powder; pizzas and preparations for pizzas; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354296 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201708903 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vitrex Medical A/S, Vasekær 6-8, DK-2730 HERLEV, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Capillary tubes. 
  Klasse 10   Medical apparatus and instruments and parts and 

fittings therefor. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354297 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708904 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.27, EM, 016296501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gyromarine S.r.l., Via G. Rossa 64, IT-57013 

ROSIGNANO M.MO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Gyroscopes; stabilizing gyroscopes; software and 
hardware to control stabilizing gyroscopes; software 
and hardware for the automatic control of stabilizing 
gyroscopes used for stabilizing boats, vessels and 
marine structures; electronic components for controlling 
stabilizing gyroscopes on boats, vessels and marine 
structures. 

  Klasse 12   Stabilizers for boats, vessels and marine structures. 
  Klasse 37   Gyroscopes installation and maintenance services; 

installation and maintenance of gyroscopes for boats, 
vessels and marine structures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354436 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201708933 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TIGENIX, S.A.U., Parque Tecnológico de Madrid, C/ 

Marconi, 1, ES-28760 TRES CANTOS (MADRID), 
Spania 

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

diagnostic preparations for medical purposes; cellular, 
biological or bacteriological preparations for medical 
purposes; cellular implants or engineered cellular tissue 
for medical purpose. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354437 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708934 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, US, 

87228995#@#2016.11.07, 
US, 87229003 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the words "road ready" wherein 

the "a" in "road" is stylized to look like the rear of a 
trailer with three arcs over top of it. 

(730) Innehaver: 
 Truck-Lite Co., LLC, 310 East Elmwood Avenue, US-

NY14733 FALCONER, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electronic devices for sensing, monitoring and 
communicating the condition, function, location and 
operation of a vehicle, trailer, intermodal container, rail 
car, and similar vehicles, including the cargo contained 
therein, and components and systems thereof. 

  Klasse 38   Transmission of data regarding the condition, function, 
location and operation of a vehicle, trailer, intermodal 
container, rail car, and similar vehicles, including the 
cargo contained therein, and components and systems 
thereof, to a server, as part of a global computer 
network. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354593 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708956 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.28, SE, 2016/04565 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Music Retail Holding AS, Trondheimsveien 2, 0560 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for recording, transmission 

or reproduction of sound or images; music instrument 
cables, microphone cables and audio cables; electric 
cables; electrical adapters; amplifiers; electrical 
amplifiers for use with musical instrument; headphones; 
microphones; microphone stands; loudspeakers; sound 
cards; metronomes for musicians; parts and fittings to 
all above mentioned goods. 

  Klasse 11   Luminaires; lighting installations; lamps. 
  Klasse 15   Musical instrument and parts and fittings there to; 

musical instruments; guitars; basses (electric and 
acoustic); electronic keyboards; ukuleles; flutes; 
percussion instruments; kettledrums; cymbals; 
tambourines; maracas; stands for musical instruments; 
music stands; tuning apparatus for musical 
instruments; pegs for musical instruments; capos; 
cases for musical instruments; pedals for musical 
instruments; drumsticks; parts and fittings to all above 
mentioned goods. 

  Klasse 20   Furniture; wall mounted stands; loudspeaker stands; 
stools, namely stools for pianos and for drum kit; parts 
and fittings to all above mentioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354605 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201708958 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, US, 87133375 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott Avenue 
West, US-WA98119 SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Coordinating travel arrangements for individuals and 

for groups; arranging and conducting travel tours which 
also feature animal riding, aquariums, nature reserves 
and zoo visits, architectural tours, ATV riding tours, off 
roading, beach excursions, biking, boating, canoeing, 
culinary experiences, cultural events, dog sledding, 
dune and beach buggy riding tours, environmental 
tours, fishing, golfing, helicopter riding and tours, 
hiking, historical tours, automobile tours, kayaking, 
paddleboating, private touring, rock climbing, sailing, 
scuba diving, seaplane tours, shopping, sightseeing, 
snorkeling, submarine tours, swimming with sea life, 
train tours, tours of United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization designated places, 

walking tours, water parks, water scooter riding tours, 
and zip lining and canopy excursions. 

  Klasse 41   Arranging and conducting guided tours of cruise 
ships; whale-watching tours; guided hiking tours; 
lending library services; lending of books and other 
publications; educational services, namely, conducting 
seminars, lectures, and workshops in personal 
awareness; movie showing; presentation of movies, 
shows, plays or musical performances in the nature of 
planning arrangement of showing movies, shows, plays 
or musical performances; recreational services for 
educational and/or entertainment purposes in the 
nature of arranging and conducting guided tours as 
related to animal riding, aquariums, nature reserves, 
zoos, architecture, ATV riding, off roading, biking, 
boating, canoeing, culinary events, cultural events, dog 
sledding, dune and beach buggy riding, fishing, golfing, 
helicopter rides, hiking, historical places, kayaking, 
paddleboating, rock climbing, sailing, scuba diving, 
seaplanes, shopping, snorkeling, submarines, 
swimming with sea life, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization designated places, 
water parks, water scooter riding, and zip lining and 
canopy events. 

  Klasse 43   Restaurant and bar services; a feature of cruise ship 
services in the nature of providing high quality food to 
passengers via various menus developed for specific 
ports of call. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1354606 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201708959 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.01, US, 87123159 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a woman looking up with her 

arms held above her head reaching upward. 
(730) Innehaver: 

 The Younique Foundation, 3400 Mayflower Ave., Ste 
500, US-UT84043 LEHI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising services to promote public awareness of 

survivors of sexual abuse and the importance of a 
public dialogue about sexual abuse to facilitate healing.

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting retreats and 
online instruction to inspire and educate survivors of 
sexual abuse and teach them survival skills to help 
facilitate healing; providing non-downloadable 
educational articles, publications, and videos via a 
website to inspire and educate survivors of sexual 
abuse and teach them survival skills to help facilitate 
healing; providing training via a website to raise 
awareness of survivors of sexual abuse and facilitate a 
public dialog to promote healing; online journals, 
namely, blogs featuring articles, publications, and 
information inspiring survivors of sexual abuse and 
teaching survival skills to facilitate healing; on-line 
electronic newsletters delivered by e- mail in the field of 
sexual abuse rehabilitation, education and life skills to 
facilitate healing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354816 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201709133 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROQUETTE FRERES, 1 Rue de la Haute Loge, FR-
62136 LESTREM, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Starch materials and derivatives for the animal food 

industry. 
  Klasse 31   Cellulosic fractions of vegetable origin, particularly 

from cereals and tubers, whether or not containing 
added protein or starch materials and intended for 
feeding livestock. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354817 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201709134 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Landi Schweiz AG, 5, Schulriederstrasse, CH-3293 
DOTZIGEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

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

  Klasse 5   Sanitary products for medicine; sanitary preparations 
for intimate hygiene other than toiletries; panty liners 
(sanitary articles); diapers for babies; plasters, 
materials for dressings; disinfectants; products for 
killing vermin; fungicides, herbicides. 

  Klasse 16   Handkerchiefs of paper, toilet paper, household 
paper. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers, combs 
and sponges; brushes, brooms and sweepers, floor 
cleaning cloth, mops; articles for cleaning purposes; 
steel wool; drying racks for laundry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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(111) Int.reg.nr: 1354831 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201709136 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.03, EM, 015882889 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, SE-41119 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Cases for mobile phones, cases for computers. 
  Klasse 18   Bags of leather, bags of cloth, rucksacks, toilet bags, 

wallets, key cases, umbrellas. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, belts (clothing). 
  Klasse 35   Retail services regarding cases for mobile phones and 

computers, bags, rucksacks, toilet bags, wallets, key 
covers, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts 
(clothing). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354833 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201709137 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zwingo Waste Management GmbH, Meierottostrasse 
7, DE-10719 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Umbrella stands; towel dispensers (not of metal); 

office furniture, in particular filing shelves, filing 
cabinets, document shelves, office cabinets, coat 
stands, index cabinets and drawers, desks and typing 
desks; industrial waste collectors. 

  Klasse 21   Containers for collecting and separating waste, in 
particular wastepaper bins, secure wastepaper bins 
(flame retardant, self-extinguishing), refuse containers, 
pedal bins, table bins, mesh baskets, large waste 
containers; fittings for containers for collecting and 
separating waste; boxes for dispensing paper towels; 
holders for waste bags; holders for wastepaper bins 
and waste containers. 

  Klasse 34   Table ashtrays, floor-standing ashtrays. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.12.04 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 295140 
(151) Reg.dato.: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.09 

(210) Søknadsnr.: 201714993 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GULLSMED BERNHARD HANSEN AS, Kirkegata 3, 
4006 STAVANGER, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295147 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.22 

(210) Søknadsnr.: 201715635 
(220) Inndato: 2017.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FOTOGRAF SIV HILDE MEEN, Frøys veg 8, 7603 
LEVANGER, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295152 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.07 

(210) Søknadsnr.: 201714780 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Mathilde Ann Gjessing, Hanevoldveien 34 B, 1384 
ASKER, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295153 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.25 

(210) Søknadsnr.: 201714218 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SALT BY INGRID HENRIQUES, Skåravegen 202, 5384 
TORANGSVÅG, Norge 

  
 

(111) Reg.nr.: 295163 
(151) Reg.dato.: 2017.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.18 

(210) Søknadsnr.: 201715375 
(220) Inndato: 2017.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BUGGE & AUTHEN JUVELERVERKSTED AS, Inngang 
Sannergata Toftes gate 25B, 0556 OSLO, 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.: 293532 
(210) Søknadsnr.: 201606054 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.08.21 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Båter. 
  Klasse 35   Salg av båter. 
  Klasse 37   Vedlikehold og reparasjon av båter. 
  Klasse 39   Utleie av båter. 
 
(730) Innehaver: 

 Polarboat AS, c/o Innovasjon Norge, Postboks 448 
Sentrum, 0104 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 PIOTR STANISZEWSKI, Jagielska 59 F, PL-02886 

WARSZAWA, Polen 
 Innsigers fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1338778 
(210) Søknadsnr.: 201704531 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.08.14 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables. 
 
(730) Innehaver: 

 NATURAL CRUNCH, S.L., Brda el Chuche, 89, ES-
04410 BENAHADUX, ALMERÍA, Spania 

 Innsiger: 
 AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, 

Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2017.11.14 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 290259 
(210) Søknadsnr.: 201613054 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.12.19 

(540) HuLaLa 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Oljer og fett; stekefett; stekeoljer; vegetabilsk fett til 

matlaging; vegetabilsk fett for mat. 
  Klasse 30   Aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; 

aromatiske preparater for bruk i bakverk; 
sjokoladegodteri dekket med kakepynt (nonpareils); 
frosne yoghurtpaier; sukker, naturlige søtningsmidler, 
søte blandinger og fyll, bieprodukter; søt glasur og fyll; 
frosne søtsaker, herunder yoghurtsøtsaker; is for 
avkjøling; iskrem, frossen yoghurt og sorbeter; konfekt, 
sjokolade og desserter; kakao, samt erstatninger for 
disse varer; salt, krydderier, smakstilsetninger og 
sauser; bearbeidet korn, stivelse, samt varer laget 
herav, bakepreparater og gjær; sukkertøy; 
marshmallow-pynt; sukkerfrie sukkertøy; sukkerfrie 
søtsaker; sukkerglasur, glasur til konditorivarer; 
kakeblandinger; kakemikser, bakverkblandinger. 

 
(730) Innehaver: 
 Cremio AD, 12-14 Iliyantsi boulevard, 1220 SOFIA, 

Bulgaria (BG) 
(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Cola Dairy Products S.p.A , Largo Sermoneta, 22, 

80123, NAPOLI, IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS , Postboks 1570 Vika, 0118, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opphevet etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2017.11.07. 
  

 
(111) Reg.nr.: 290906 
(210) Søknadsnr.: 201609082 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.02.06 

(540) TELIA MOBILPANT 
(540) TELIA MOBILPANT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Data-, tele-, radio- og informasjonsbehandlingsanlegg, 
deriblant sendere og mottagere for trådløse 
overføringer og overføring via faste forbindelser av tale, 
tekst, lyd, bilder og data; dataprogrammer innregistrert 
på databærere; optiske måle- og signaleringsapparater 
og -instrumenter; datamaskiner, dataterminaler, 
elektroniske og elektromekaniske apparater for 
anvendelse i forbindelse med disse, nemlig monitorer, 
tastaturer og skrivere; telefon- og radiomodem; 
registrerte dataprogrammer; stasjonære og mobile 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig 

telefoner, betalingstelefoner, teletypeskrivere, 
telefaksimiler, omkoblingsanordninger, høyttalere; 
stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og - 
instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottakere; 
instruksjons- og undervisningsapparater og 
instrumenter; kommunikasjonsnettverk og 
styreanordninger til disse, nemlig 
telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, 
mottakere, omkoblere, basestasjoner, terminaler, 
kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; 
apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, 
lagring, behandling, mottakelse, sending, modifisering, 
kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder; 
testings- og kalibreringsapparater; magnetiske, optiske 
og elektroniske databærere; mekanismer for mynt- eller 
kortstyrte apparater og tilbehør til disse. 

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

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

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

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

 
(730) Innehaver: 
 Telia Norqe AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Spaceworld Soundgarden AS , Ole Deviks vei 6 C, 

0666, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes mot innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2017.11.07. 
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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.: 245558 
(151) Reg.dato.: 2008.04.23 
(151) Int. reg. dato: 2008.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(210) Søknadsnr: 200802250 
(220) Inndato: 2008.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Name Acquisition Co, 25825 Science Park Drive, 

Suite 400, US-OH44122 BEACHWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Aluminiummetall i ubearbeidet eller bearbeidet/smeltet 
form; og aluminium og aluminiumslegeringer samlet i 
kveiler, ruller og plater til bruk for kunder i 
aluminiumsindustrien, som inkluderer bygge-, 
forbruksvare-, bil-, elektriske-, emballasje-, transport-, 
mat- og drikke-sektorer. 

  Klasse 40   Gjenvinningstjenester, behandling og bearbeidelse av 
aluminium- og sinklegeringer; fremstilling av 
aluminiumsprodukter, nemlig aluminium og 
aluminiumslegeringer samlet i kveiler, ruller og plater til 
bruk for kunder i aluminiumsindustrien, som inkluderer 
bygge-, forbruksvare-, bil-, elektriske-, emballasje-, 
transport-, mat- og drikke-sektorer. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245559 
(151) Reg.dato.: 2008.04.23 
(151) Int. reg. dato: 2008.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(210) Søknadsnr: 200802253 
(220) Inndato: 2008.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALERIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Name Acquisition Co, 25825 Science Park Drive, 

Suite 400, US-OH44122 BEACHWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Aluminiummetall i ubearbeidet eller bearbeidet/smeltet 
form; og aluminium og aluminiumslegeringer samlet i 
kveiler, ruller og plater til bruk for kunder i 
aluminiumsindustrien, som inkluderer bygge-, 
forbruksvare-, bil-, elektriske-, emballasje-, transport-, 
mat- og drikke-sektorer. 

  Klasse 40   Gjenvinningstjenester, behandling og bearbeidelse av 
aluminium- og sinklegeringer; fremstilling av 
aluminiumsprodukter, nemlig aluminium og 
aluminiumslegeringer samlet i kveiler, ruller og plater til 
bruk for kunder i aluminiumsindustrien, som inkluderer 
bygge-, forbruksvare-, bil-, elektriske-, emballasje-, 
transport-, mat- og drikke-sektorer. 

  
 

(111) Reg.nr.: 289759 
(151) Reg.dato.: 2016.11.16 
(151) Int. reg. dato: 2016.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.05 
(210) Søknadsnr: 201607831 
(220) Inndato: 2016.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 BAMA Gruppen AS, Postboks 263 Alnabru, 0614 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; madrasser; puter; 
ubearbeidet eller halvfabrikata av ben, horn, elfenben, 
hvalben eller perlemor; skjell; merskum; rav. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; sengetepper; 
bordduker. 

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

  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. 

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

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og 
ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker; 
naturlige planter og blomster; levende dyr; 
næringsmidler til dyr; malt. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
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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.: 201513900 
(730) Søker: 
 Boozt Fashion AB, Stortorget 17, SE-21122 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-20320 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201701392 
(730) Søker: 
 WG Services, Inc., 520 White Plains Road, US-NY10591 

TARRYTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201715035 
(730) Søker: 
 SuprServices Ltd, DSLR Notaries (Suite 758), Ftieh 

Street, Birkirkara Bypass, MT-BKR2940 BIRKIRKARA, 
Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 106900 
(210) Søknadsnr.: 19792423 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 106914 
(210) Søknadsnr.: 19792942 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107047 
(210) Søknadsnr.: 19793065 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 

(111) Reg.nr.: 108660 
(210) Søknadsnr.: 19793310 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108877 
(210) Søknadsnr.: 19793249 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 129977 
(210) Søknadsnr.: 19864864 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131517 
(210) Søknadsnr.: 19840283 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 3-9-1, 

Shibaura, Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 142054 
(210) Søknadsnr.: 19892085 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 142653 
(210) Søknadsnr.: 19890592 
(730) Innehaver: 
 Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, US-

SD57201 WATERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 144089 
(210) Søknadsnr.: 19892086 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 144340 
(210) Søknadsnr.: 19892753 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168239 
(210) Søknadsnr.: 19936144 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182320 
(210) Søknadsnr.: 19963089 
(730) Innehaver: 
 LiquidPower Specialty Products Inc., 2000 W. Sam 

Houston Pkwy S., Suite 400, US-TX77042 HOUSTON, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182832 
(210) Søknadsnr.: 19960623 
(730) Innehaver: 
 LUIGI LAVAZZA S.P.A., Via Bologna, 32, IT-10152 

TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183824 
(210) Søknadsnr.: 19965849 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185825 
(210) Søknadsnr.: 19962594 
(730) Innehaver: 
 Universitetet i Stavanger, Postboks 8600, 4036 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186948 
(210) Søknadsnr.: 19965828 
(730) Innehaver: 
 TCT Mobile Europe SAS, Immeuble Le Capitole, Parc des 

Fontaines, 55 avenue des Champs Pierreux, FR-92000 
NANTERRE, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187197 
(210) Søknadsnr.: 19966160 
(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Christian Radich, Postboks 666 Sentrum, 0106 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187241 
(210) Søknadsnr.: 19970236 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187399 
(210) Søknadsnr.: 19964009 
(730) Innehaver: 
 Troax AB, Box 116, SE-33121 VÄRNAMO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bergenstråhle & Partners Småland AB, Box 116, SE-

33121 VÄRNAMO, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 187441 
(210) Søknadsnr.: 19971125 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187771 
(210) Søknadsnr.: 19973441 
(730) Innehaver: 
 Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, US-

SD57201 WATERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188254 
(210) Søknadsnr.: 19960403 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Baienfurt GmbH, Bergatreuter Strasse 50, 

DE-88255 BAIENFURT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188592 
(210) Søknadsnr.: 19972776 
(730) Innehaver: 
 Daikin Applied Americas Inc., US-MINNEAPOLIS, MN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189530 
(210) Søknadsnr.: 19975945 
(730) Innehaver: 
 Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, US-

SD57201 WATERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189531 
(210) Søknadsnr.: 19975946 
(730) Innehaver: 
 Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, US-

SD57201 WATERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193880 
(210) Søknadsnr.: 199804822 
(730) Innehaver: 
 APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD., 80 

Raffles Place # 50-01 UOB Plaza 1, SG-048624 
SINGAPORE, Singapore 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195861 
(210) Søknadsnr.: 19979888 
(730) Innehaver: 
 Cook Medical Technologies LLC, P.O. Box 2269, 750 

Daniels Way, US-IN47402 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197534 
(210) Søknadsnr.: 199806003 
(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197850 
(210) Søknadsnr.: 199901364 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203890 
(210) Søknadsnr.: 199909025 
(730) Innehaver: 
 Owens Corning Intellectual Capital LLC, One Owens 

Corning Parkway, US-OH43659 TOLEDO, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204668 
(210) Søknadsnr.: 199803459 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
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(111) Reg.nr.: 208670 
(210) Søknadsnr.: 199802077 
(730) Innehaver: 
 ADB SAFEGATE BVBA, Leuvensesteenweg 585, BE-

1930 ZAVENTEM, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209420 
(210) Søknadsnr.: 200011883 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212948 
(210) Søknadsnr.: 200109262 
(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214237 
(210) Søknadsnr.: 200103084 
(730) Innehaver: 
 Norsk Maritimt Forlag AS, Billingstadsletta 17, 1396 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216574 
(210) Søknadsnr.: 200012532 
(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219167 
(210) Søknadsnr.: 200211320 
(730) Innehaver: 
 LiquidPower Specialty Products Inc., 2000 W. Sam 

Houston Pkwy S., Suite 400, US-TX77042 HOUSTON, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.23 
   

 

(111) Reg.nr.: 219211 
(210) Søknadsnr.: 200209763 
(730) Innehaver: 
 NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223455 
(210) Søknadsnr.: 200309049 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 224883 
(210) Søknadsnr.: 200211321 
(730) Innehaver: 
 LiquidPower Specialty Products Inc., 2000 W. Sam 

Houston Pkwy S., Suite 400, US-TX77042 HOUSTON, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227532 
(210) Søknadsnr.: 200406124 
(730) Innehaver: 
 NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228022 
(210) Søknadsnr.: 200408655 
(730) Innehaver: 
 NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228388 
(210) Søknadsnr.: 200408675 
(730) Innehaver: 
 NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
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(111) Reg.nr.: 228872 
(210) Søknadsnr.: 200410916 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228899 
(210) Søknadsnr.: 200308314 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229850 
(210) Søknadsnr.: 200402637 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230464 
(210) Søknadsnr.: 200500740 
(730) Innehaver: 
 Caesars Interactive Entertainment, LLC, One Caesars 

Palace Drive, US-NV89109 LAS VEGAS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231103 
(210) Søknadsnr.: 200504263 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 232075 
(210) Søknadsnr.: 200506928 
(730) Innehaver: 
 NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, US-

TX78735 AUSTIN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236130 
(210) Søknadsnr.: 200601631 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236506 
(210) Søknadsnr.: 200605163 
(730) Innehaver: 
 Universitetet i Stavanger, Postboks 8600, 4036 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237177 
(210) Søknadsnr.: 200603276 
(730) Innehaver: 
 WG Services, Inc., 520 White Plains Road, US-NY10591 

TARRYTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237178 
(210) Søknadsnr.: 200603437 
(730) Innehaver: 
 WG Services, Inc., 520 White Plains Road, US-NY10591 

TARRYTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237179 
(210) Søknadsnr.: 200603443 
(730) Innehaver: 
 WG Services, Inc., 520 White Plains Road, US-NY10591 

TARRYTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 239938 
(210) Søknadsnr.: 200613605 
(730) Innehaver: 
 Caesars Interactive Entertainment, LLC, One Caesars 

Palace Drive, US-NV89109 LAS VEGAS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 240956 
(210) Søknadsnr.: 200701193 
(730) Innehaver: 
 Confex Group AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242116 
(210) Søknadsnr.: 200702480 
(730) Innehaver: 
 Cook Medical Technologies LLC, P.O. Box 2269, 750 

Daniels Way, US-IN47402 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242635 
(210) Søknadsnr.: 200602939 
(730) Innehaver: 
 LOFT AS, Smalvollveien 44, 0667 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243986 
(210) Søknadsnr.: 200703047 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 3-9-1, 

Shibaura, Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243987 
(210) Søknadsnr.: 200703048 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 3-9-1, 

Shibaura, Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243988 
(210) Søknadsnr.: 200703049 
(730) Innehaver: 
 TDK Corporation (TDK Kabushiki Kaisha), 3-9-1, 

Shibaura, Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244239 
(210) Søknadsnr.: 200613957 
(730) Innehaver: 
 Kicks Kosmetikkedjan AB, Ringvägen 100, SE-11890 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244375 
(210) Søknadsnr.: 200714812 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244453 
(210) Søknadsnr.: 200712868 
(730) Innehaver: 
 OY Karl Fazer AB, Fazerintie 6, FI-01230 VANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246466 
(210) Søknadsnr.: 200504713 
(730) Innehaver: 
 Glamox AS, Birger Hatlebakksveg 15, 6415 MOLDE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251999 
(210) Søknadsnr.: 200812891 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252182 
(210) Søknadsnr.: 200904933 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
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(111) Reg.nr.: 252183 
(210) Søknadsnr.: 200904934 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252285 
(210) Søknadsnr.: 200905959 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252356 
(210) Søknadsnr.: 200905960 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252357 
(210) Søknadsnr.: 200905961 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252394 
(210) Søknadsnr.: 200905963 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252396 
(210) Søknadsnr.: 200905962 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254152 
(210) Søknadsnr.: 200911172 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255747 
(210) Søknadsnr.: 201001776 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255748 
(210) Søknadsnr.: 201001777 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255749 
(210) Søknadsnr.: 201001778 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259018 
(210) Søknadsnr.: 201010657 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259028 
(210) Søknadsnr.: 201010367 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
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(111) Reg.nr.: 259702 
(210) Søknadsnr.: 201012305 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259703 
(210) Søknadsnr.: 201012306 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259914 
(210) Søknadsnr.: 201013033 
(730) Innehaver: 
 Caesars Interactive Entertainment, LLC, One Caesars 

Palace Drive, US-NV89109 LAS VEGAS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261756 
(210) Søknadsnr.: 201104765 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261764 
(210) Søknadsnr.: 201104904 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262674 
(210) Søknadsnr.: 201107885 
(730) Innehaver: 
 Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 STÄFA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263317 
(210) Søknadsnr.: 201109749 
(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265181 
(210) Søknadsnr.: 201114854 
(730) Innehaver: 
 Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 STÄFA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268041 
(210) Søknadsnr.: 201105781 
(730) Innehaver: 
 Yunique Solutions LLC, 1359 Broadway, US-NY10018 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271788 
(210) Søknadsnr.: 201305403 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275561 
(210) Søknadsnr.: 201212471 
(730) Innehaver: 
 Norsk Maritimt Forlag AS, Billingstadsletta 17, 1396 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275806 
(210) Søknadsnr.: 201401444 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
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(111) Reg.nr.: 276314 
(210) Søknadsnr.: 201402199 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277510 
(210) Søknadsnr.: 201406268 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283897 
(210) Søknadsnr.: 201401451 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285137 
(210) Søknadsnr.: 201511186 
(730) Innehaver: 
 Norma Precision AB, Jägargatan, SE-67040 ÅMOTFORS, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285138 
(210) Søknadsnr.: 201511188 
(730) Innehaver: 
 Norma Precision AB, Jägargatan, SE-67040 ÅMOTFORS, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287991 
(210) Søknadsnr.: 201602382 
(730) Innehaver: 
 SuprServices Ltd, DSLR Notaries (Suite 758), Ftieh 

Street, Birkirkara Bypass, MT-BKR2940 BIRKIRKARA, 
Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 

(111) Reg.nr.: 288814 
(210) Søknadsnr.: 201605590 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290221 
(210) Søknadsnr.: 201608896 
(730) Innehaver: 
 SuprServices Ltd, DSLR Notaries (Suite 758), Ftieh 

Street, Birkirkara Bypass, MT-BKR2940 BIRKIRKARA, 
Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292554 
(210) Søknadsnr.: 201700796 
(730) Innehaver: 
 Deutsche Börse AG, Mergenthalerallee 61, DE-65760 

ESCHBORN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292938 
(210) Søknadsnr.: 201701787 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292939 
(210) Søknadsnr.: 201701788 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293505 
(210) Søknadsnr.: 201708603 
(730) Innehaver: 
 Embron Group AS, Bygg 24, Karljohansvern, Nedre vei 8, 

3183 HORTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
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(111) Reg.nr.: 294762 
(210) Søknadsnr.: 201707605 
(730) Innehaver: 
 Neurowave AS, Oksenøyveien 80, 1366 LYSAKER, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 54515 
(210) Søknadsnr.: 68254 
(730) Innehaver: 
 DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Zweifaller Strasse 120, 

DE-52224 STOLBERG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 56406 
(210) Søknadsnr.: 68894 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 66435 
(210) Søknadsnr.: 84239 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 72017 
(210) Søknadsnr.: 83092 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 77715 
(210) Søknadsnr.: 99407 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 78870 
(210) Søknadsnr.: 98911 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 81197 
(210) Søknadsnr.: 101300 
(730) Innehaver: 
 Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, CH-4058 

BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 94061 
(210) Søknadsnr.: 120797 
(730) Innehaver: 
 The Chemours Company FC, LLC, 1007 Market Street, 

US-DE19899 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201701392 
(730) Søker: 
 WG Services, Inc., 520 White Plains Road, US-NY10591 

TARRYTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201706201 
(730) Søker: 
 Hylte Jakt & Lantman AB, Hantverksgatan 15, SE-31434 

HYLTEBRUK, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0987953 
(210) Søknadsnr.: 200900182 
(730) Innehaver: 
 Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, SE-17195 

SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1145474 
(210) Søknadsnr.: 201301310 
(730) Innehaver: 
 Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, SE-17195 

SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130887 
(210) Søknadsnr.: 19861962 
(730) Innehaver: 
 Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway 

Legal Department, US-UT84095 SOUTH JORDAN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1328011 
(210) Søknadsnr.: 201700522 
(730) Innehaver: 
 Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, SE-17154 

SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 133358 
(210) Søknadsnr.: 19862797 
(730) Innehaver: 
 MIS Quality Management Corp, 501 Silverside Road, 

Suite 20, US-DE19809 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 137753 
(210) Søknadsnr.: 19874533 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 142653 
(210) Søknadsnr.: 19890592 
(730) Innehaver: 
 Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, US-

SD57201 WATERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152556 
(210) Søknadsnr.: 19906203 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
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(111) Reg.nr.: 152774 
(210) Søknadsnr.: 19906205 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 153826 
(210) Søknadsnr.: 19906204 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155828 
(210) Søknadsnr.: 19914136 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162459 
(210) Søknadsnr.: 19916073 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 168768 
(210) Søknadsnr.: 19942463 
(730) Innehaver: 
 Next Retail Limited, Desford Road, GB-LE194AT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176761 
(210) Søknadsnr.: 19933725 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 184492 
(210) Søknadsnr.: 19968088 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186307 
(210) Søknadsnr.: 19901910 
(730) Innehaver: 
 World Trade Center Association Inc, 60 east 42nd Street, 

Suite 1901, US-NY10165 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187399 
(210) Søknadsnr.: 19964009 
(730) Innehaver: 
 Troax AB, Box 116, SE-33121 VÄRNAMO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bergenstråhle & Partners Småland AB, Box 116, SE-

33121 VÄRNAMO, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187447 
(210) Søknadsnr.: 19971140 
(730) Innehaver: 
 Polmos Zyrardów SP. Z O O, ul. Mickiewicza 1-3, PL-96-

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188254 
(210) Søknadsnr.: 19960403 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Baienfurt GmbH, Bergatreuter Strasse 50, 

DE-88255 BAIENFURT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193880 
(210) Søknadsnr.: 199804822 
(730) Innehaver: 
 APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD., 80 

Raffles Place # 50-01 UOB Plaza 1, SG-048624 
SINGAPORE, Singapore 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 211834 
(210) Søknadsnr.: 200103740 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213070 
(210) Søknadsnr.: 200108708 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 218312 
(210) Søknadsnr.: 200208763 
(730) Innehaver: 
 Breakoutimage A/S, Tobaksvejen 25,2., DK-2860 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229604 
(210) Søknadsnr.: 200501114 
(730) Innehaver: 
 SKODEJ  Aktiebolag, Karlsg. 15, SE-29159 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 238883 
(210) Søknadsnr.: 200613573 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240997 
(210) Søknadsnr.: 200603996 
(730) Innehaver: 
 Løvenskiold-Fossum Skog, Postboks 206, 3701 SKIEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242386 
(210) Søknadsnr.: 200709604 
(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242590 
(210) Søknadsnr.: 200704334 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242633 
(210) Søknadsnr.: 200602927 
(730) Innehaver: 
 Loft Skiltsystem ANS, Postboks 97, 1451 

NESODDTANGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242635 
(210) Søknadsnr.: 200602939 
(730) Innehaver: 
 Loft Skiltsystem ANS, Postboks 97, 1451 

NESODDTANGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242762 
(210) Søknadsnr.: 200709553 
(730) Innehaver: 
 Privatmegleren AS, Karenlyst allé 2, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242763 
(210) Søknadsnr.: 200709555 
(730) Innehaver: 
 Privatmegleren AS, Karenlyst allé 2, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 



endringer i fullmaktsforhold 2017.12.04 - nr 49/17

129 
 

(111) Reg.nr.: 243601 
(210) Søknadsnr.: 200704569 
(730) Innehaver: 
 Vendig AB, Boks 62, SE-53221 SKARA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246394 
(210) Søknadsnr.: 200804593 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246401 
(210) Søknadsnr.: 200803297 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246826 
(210) Søknadsnr.: 200805235 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246827 
(210) Søknadsnr.: 200805236 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246980 
(210) Søknadsnr.: 200806079 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247417 
(210) Søknadsnr.: 200807519 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247428 
(210) Søknadsnr.: 200807527 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261067 
(210) Søknadsnr.: 201006234 
(730) Innehaver: 
 Aubo Production A/S, Vævervej 19, DK-7490 AULUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Andersen Partners Advokatpartnerselskab, 

Jernbanegade 31, DK-6000 KOLDING, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269660 
(210) Søknadsnr.: 201212864 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269766 
(210) Søknadsnr.: 201212877 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270981 
(210) Søknadsnr.: 201212878 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
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(111) Reg.nr.: 273594 
(210) Søknadsnr.: 201311139 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274594 
(210) Søknadsnr.: 201311138 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274595 
(210) Søknadsnr.: 201311147 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274979 
(210) Søknadsnr.: 201311145 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275162 
(210) Søknadsnr.: 201315642 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275163 
(210) Søknadsnr.: 201315644 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275173 
(210) Søknadsnr.: 201315643 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275224 
(210) Søknadsnr.: 201315641 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275229 
(210) Søknadsnr.: 201315645 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276116 
(210) Søknadsnr.: 201315646 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278646 
(210) Søknadsnr.: 200910863 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278761 
(210) Søknadsnr.: 201408850 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
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(111) Reg.nr.: 278763 
(210) Søknadsnr.: 201408863 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278774 
(210) Søknadsnr.: 201407377 
(730) Innehaver: 
 CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, 

CH-8045 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280484 
(210) Søknadsnr.: 201414032 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280486 
(210) Søknadsnr.: 201414034 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280487 
(210) Søknadsnr.: 201414035 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280488 
(210) Søknadsnr.: 201414037 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280489 
(210) Søknadsnr.: 201414033 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281296 
(210) Søknadsnr.: 201501040 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281524 
(210) Søknadsnr.: 201410967 
(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE-40212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281782 
(210) Søknadsnr.: 201415548 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281783 
(210) Søknadsnr.: 201415578 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282801 
(210) Søknadsnr.: 201504863 
(730) Innehaver: 
 NORTURA SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 284073 
(210) Søknadsnr.: 201414036 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285137 
(210) Søknadsnr.: 201511186 
(730) Innehaver: 
 Norma Precision AB, Jägargatan, SE-67040 

ÅMOTFORS, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285138 
(210) Søknadsnr.: 201511188 
(730) Innehaver: 
 Norma Precision AB, Jägargatan, SE-67040 

ÅMOTFORS, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286499 
(210) Søknadsnr.: 201515425 
(730) Innehaver: 
 LUAPA APS, c/o Anders Hessner, Nørregade 27, DK-

3300 FREDERIKSVÆRK, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286573 
(210) Søknadsnr.: 201515395 
(730) Innehaver: 
 LUAPA APS, c/o Anders Hessner, Nørregade 27, DK-

3300 FREDERIKSVÆRK, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291679 
(210) Søknadsnr.: 201614423 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291680 
(210) Søknadsnr.: 201614133 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293971 
(210) Søknadsnr.: 201614372 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293972 
(210) Søknadsnr.: 201614373 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293973 
(210) Søknadsnr.: 201614374 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293974 
(210) Søknadsnr.: 201614375 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293975 
(210) Søknadsnr.: 201614376 
(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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(111) Reg.nr.: 72017 
(210) Søknadsnr.: 83092 
(730) Innehaver: 
 Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, US-PA15212-5858 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72989 
(210) Søknadsnr.: 92259 
(730) Innehaver: 
 Candido Miro SA, Ctra.Banyeres km 2, ES-03802 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 94061 
(210) Søknadsnr.: 120797 
(730) Innehaver: 
 The Chemours Company FC, LLC, 1007 Market Street, 

US-DE19899 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.20 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0836749 
(210) Søknadsnr.: 200605625 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/07 - 2007.01.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.11.24 

(540) Gjengivelse av merket 

RENOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific purposes 
(research); alumina; mineral acids, unprocessed artificial 
resins, unprocessed synthetic materials, fire 
extinguishing products, products to harden and solder 
metal, carbon, bauxite, silicon. 

  Klasse 4   Petroleum, gas and coal, including fuels and motor fuel, 
petroleum (raw or refined), mineral fuels, mixtures of 
fuels and motor fuels, fuel oil, diesel fuel, gasoline, 
kerosene, industrial oils, motor oils, oil gases, fuel gases, 
gasolines (motor fuels), greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, lighting 
fuel. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys, including aluminum, 
quartzite (composite materials of metal, building 
materials of metal), cryolite (composite materials of 
metal, building materials of metal), copper, ores, metal 
products (included in this class), particularly ingots, 
pressed and forged metals (as semi-finished products), 
sheet metal, metal plates for transformation of the 
product in milling and rolling processes; conducting rods, 
cables and wires as well as sheets and coils (all the 
aforesaid goods not for electrical use); metallurgical 
powders, building materials of metal; transportable 
buildings of metal, composite materials made of metal 
and ceramic (metal predominating); non-electric cables 
and tips, particularly metal cables and tips for the gas, 
petroleum and energy industry, metal building materials 
for rails, ironmongery and small items of metal hardware, 
pipes of metal. 

  Klasse 7   Machines and machine tools, motors and engines 
(other than for land vehicles), propulsion mechanisms 
(other than for land vehicles) and other industrial 
installations, particularly machines and machine tools, 
motors and engines, propulsion mechanisms and other 
industrial installations for the petroleum industry, the gas 
industry and the coal industry. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, included in this class; 
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric 
instruments. 

  Klasse 19   Building materials (not of metal), pipes (not of metal) for 
building, asphalt, pitch and bitumen, transportable 
buildings (not of metal), quartzite (non-metallic building 
materials, non-metallic composite building materials), 
cryolite (non-metallic building materials, non-metallic 
composite building materials); composite materials made 
of ceramic and metal (ceramic predominating). 

  Klasse 21   Household and kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), particularly 
household and kitchen utensils and containers of 
aluminum; household and kitchen utensils and containers 
of copper. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 35   Business management; business administration; office 
functions; advertising. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs, financing 
services, monetary affairs; real estate affairs. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services, particularly 
setting up fixed networks. 

  Klasse 38   Telecommunications; mobile radiotelephony services, 
mobile telephony services, wireless communication 
services; communications by fiber-optic networks, setting 
up telecommunication connections with a global 
computer network, providing access to a computer 
network, services in connection with the broadcasting of 
radio and television programs. 

  Klasse 39   Transport; transport of goods, particularly of petroleum, 
gas and coal; distribution of energy; transport by sea, 
transport by rail, transport by road, transport by air. 

  Klasse 40   Treatment of materials; production of energy; treatment 
of raw materials; metallurgy (treatment of materials), 
casting, metallization, tempering for separation by 
electrolysis and other treatments of metal, including of 
ores, aluminum, bauxite, quartzite, cryolite, silicon, 
copper, metal goods, particularly ingots, milled and rolled 
goods, pressed and forged metal goods, sheet metal, pig 
iron, conducting rods, wires of aluminum, sheets and 
coils, metallurgical powder; refining of petroleum, gas 
and coal, including motor fuel, heating and combustion 
gas, gas oil, gasoline, kerosene, industrial oil, motor oil, 
petroleum gas, gasoline (motor fuel), mineral oil. 

  Klasse 42   Services in the field of industrial research and 
development, research and analysis in the field of 
technical projects and systems, in the fields of machine 
construction, design and construction, chemical 
analyses. 

 
(730) Innehaver: 

 Renova Management AG, Bleicherweg 33, CH-8002 
ZÜRICH, Sveits 

 Kravstiller: 
 RENOVA - GJENVINNING, ANLEGG & TRANSPORT, 

SKJOLDHAMMER, Bjerkealleen 35 B, 1363 HØVIK, 
Norge 

 Kravstillers  fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281711 
(210) Søknadsnr.: 201502009 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 20/15 - 2015.05.11 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.11.20 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
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tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; snacksprodukter basert på poteter, 
grønnsaker eller frukt; potetchips; preparerte nøtter. 

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

 
(730) Innehaver: 

 Sørlandschips AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

 Kravstiller: 
 Sonora Mills Foods, Inc, 3064 Maria Street, US-CA90221 

RANCHO DOMINGUEZ, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0836748 
(210) Søknadsnr.: 200605624 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/07 - 2007.01.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.11.24 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific purposes 
(research); alumina; mineral acids, unprocessed artificial 
resins, unprocessed synthetic materials, fire 
extinguishing products, products to harden and solder 
metal, carbon, bauxite, silicon. 

  Klasse 4   Petroleum, gas and coal, including fuels and motor fuel, 
petroleum (raw or refined), mineral fuels, mixtures of 
fuels and motor fuels, fuel oil, diesel fuel, gasoline, 
kerosene, industrial oils, motor oils, oil gases, fuel gases, 
gasolines (motor fuels), greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, lighting 
fuel. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys, including aluminum, 
quartzite (composite materials of metal, building 
materials of metal), cryolite (composite materials of 
metal, building materials of metal), copper, ores, metal 
products (included in this class), particularly ingots, 
pressed and forged metals (as semi-finished products), 
sheet metal, metal plates for transformation of the 
product in milling and rolling processes; conducting rods, 
cables and wires as well as sheets and coils (all the 
aforesaid goods not for electrical use); metallurgical 
powders, building materials of metal; transportable 
buildings of metal, composite materials made of metal 
and ceramic (metal predominating); non-electric cables 
and tips, particularly metal cables and tips for the gas, 
petroleum and energy industry, metal building materials 
for rails, ironmongery and small items of metal hardware, 

pipes of metal. 
  Klasse 7   Machines and machine tools, motors and engines 

(other than for land vehicles), propulsion mechanisms 
(other than for land vehicles) and other industrial 
installations, particularly machines and machine tools, 
motors and engines, propulsion mechanisms and other 
industrial installations for the petroleum industry, the gas 
industry and the coal industry. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, included in this class; 
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric 
instruments. 

  Klasse 19   Building materials (not of metal), pipes (not of metal) for 
building, asphalt, pitch and bitumen, transportable 
buildings (not of metal), quartzite (non-metallic building 
materials, non-metallic composite building materials), 
cryolite (non-metallic building materials, non-metallic 
composite building materials); composite materials made 
of ceramic and metal (ceramic predominating). 

  Klasse 21   Household and kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), particularly 
household and kitchen utensils and containers of 
aluminum; household and kitchen utensils and containers 
of copper. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 35   Business management; business administration; office 
functions; advertising. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs, financing 
services, monetary affairs; real estate affairs. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services, particularly 
setting up fixed networks. 

  Klasse 38   Telecommunications; mobile radiotelephony services, 
mobile telephony services, wireless communication 
services; communications by fiber-optic networks, setting 
up telecommunication connections with a global 
computer network, providing access to a computer 
network, services in connection with the broadcasting of 
radio and television programs. 

  Klasse 39   Transport; transport of goods, particularly of petroleum, 
gas and coal; distribution of energy; transport by sea, 
transport by rail, transport by road, transport by air. 

  Klasse 40   Treatment of materials; production of energy; treatment 
of raw materials; metallurgy (treatment of materials), 
casting, metallization, tempering for separation by 
electrolysis and other treatments of metal, including of 
ores, aluminum, bauxite, quartzite, cryolite, silicon, 
copper, metal goods, particularly ingots, milled and rolled 
goods, pressed and forged metal goods, sheet metal, pig 
iron, conducting rods, wires of aluminum, sheets and 
coils, metallurgical powder; refining of petroleum, gas 
and coal, including motor fuel, heating and combustion 
gas, gas oil, gasoline, kerosene, industrial oil, motor oil, 
petroleum gas, gasoline (motor fuel), mineral oil. 

  Klasse 42   Services in the field of industrial research and 
development, research and analysis in the field of 
technical projects and systems, in the fields of machine 
construction, design and construction, chemical 
analyses. 

 
(730) Innehaver: 

 Renova Management AG, Bleicherweg 33, CH-8002 
ZÜRICH, Sveits 

 Kravstiller: 
 RENOVA - GJENVINNING, ANLEGG & TRANSPORT, 

SKJOLDHAMMER, Bjerkealleen 35 B, 1363 HØVIK, 
Norge 

 Kravstillers  fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving
 
 

(111) Reg.nr.: 0720038A 
(210) Søknadsnr.: 201307091 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 12/00 - 2000.03.20 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.06.15 

(540) Gjengivelse av merket 

SERENITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery, essential oils, cosmetic products, hair 
lotions; perfumes, eau de perfume, eau-de-toilette, 
personal deodorants, soaps, liquid soaps, cleansing milk 
and cosmetic milks for the body, talcum powder, 
cosmetic body powders, oils for toilet purposes and 
cosmetic body oils, bubble bath, cosmetic preparations 
for use in the bath or shower, bath salts, body scrub, all 
these goods are scented. 

 
(730) Innehaver: 

 Ghost Fragrances Ltd, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
GB-WD247JG WATFORD, HERTS, Storbritannia 

 Kravstiller: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet, jf. varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2017.11.19. 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

101024 2028.09.14 
  

 
131053 2027.12.17 
  

 
131206 2027.12.22 
  

 
131519 2028.02.04 
  

 
131641 2028.02.11 
  

 
131793 2028.03.03 
  

 
131807 2028.03.10 
  

 
133229 2028.09.01 
  

 
15125 2027.11.17 
  

 
182302 2027.05.29 
  

 
185973 2027.10.23 
  

 
186348 2027.11.13 
  

 
186617 2027.11.20 
  

 
186655 2027.11.20 
  

 
186837 2027.11.27 
  

 
187053 2027.12.04 
  

 
187399 2027.12.18 
  

 
187443 2027.12.18 
  

 
187444 2027.12.18 
  

 
187445 2027.12.18 
  

 
187446 2027.12.18 
  

 
187685 2027.12.23 
  

 
187736 2027.12.23 
  

 
187768 2027.12.23 
  

 
188144 2028.01.29 

188269 2028.02.05 
  

 
188357 2028.02.05 
  

 
188409 2028.02.12 
  

 
188594 2028.02.26 
  

 
1898059 2028.05.12 
  

 
192273 2028.08.20 
  

 
192274 2028.08.20 
  

 
242326 2027.11.15 
  

 
242366 2027.11.16 
  

 
242373 2027.11.16 
  

 
242386 2027.11.16 
  

 
242514 2027.11.20 
  

 
242535 2027.11.20 
  

 
242594 2027.11.22 
  

 
242805 2027.11.29 
  

 
242930 2027.12.05 
  

 
242947 2027.12.05 
  

 
242970 2027.12.06 
  

 
243020 2027.12.10 
  

 
243095 2027.12.11 
  

 
243194 2027.12.17 
  

 
243196 2027.12.17 
  

 
243250 2027.12.18 
  

 
243262 2027.12.18 
  

 
243264 2027.12.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

243306 2027.12.20 
  

 
243401 2028.01.04 
  

 
243403 2028.01.04 
  

 
243723 2028.01.18 
  

 
243755 2028.01.21 
  

 
243758 2028.01.21 
  

 
243856 2028.01.25 
  

 
244008 2028.01.31 
  

 
244038 2028.02.01 
  

 
244312 2028.02.15 
  

 
244530 2028.02.27 
  

 
244598 2028.02.28 
  

 
244881 2028.03.14 
  

 
244956 2028.03.25 
  

 
245067 2028.03.28 
  

 
245147 2028.04.02 
  

 
245433 2028.04.16 
  

 
245558 2028.04.23 
  

 
245559 2028.04.23 
  

 
245590 2028.04.25 
  

 
245774 2028.05.07 
  

 
245827 2028.05.09 
  

 
246138 2028.06.02 
  

 
246444 2028.06.18 
  

 
246503 2028.06.20 
  

 
246504 2028.06.20 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246590 2028.06.26 
  

 
246641 2028.06.30 
  

 
246967 2028.07.28 
  

 
247490 2028.09.03 
  

 
247607 2028.09.16 
  

 
248467 2028.11.03 
  

 
248634 2028.11.12 
  

 
248665 2028.11.14 
  

 
520686 2027.11.13 
  

 
72985 2027.11.23 
  

 
73016 2027.11.23 
  

 
73096 2027.11.23 
  

 
73556 2028.02.02 
  

 
75405 2028.11.14 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0337706 2027.09.08 
  

 
0433700 2027.11.04 
  

 
0515939A 2027.09.25 
  

 
0518043 2027.11.10 
  

 
0678292 2027.06.02 
  

 
0681462 2027.09.11 
  

 
0682577 2027.11.07 
  

 
0682597 2027.11.07 
  

 
0682598 2027.11.07 
  

 
0682758 2027.11.10 
  

 
0683355 2027.11.05 
  

 
0683449 2027.11.05 
  

 
0683919 2027.11.05 
  

 
0684090 2027.10.09 
  

 
0684192 2027.10.17 
  

 
0684259 2027.11.05 
  

 
0684297 2027.11.06 
  

 
0684304 2027.11.06 
  

 
0684373 2027.10.30 
  

 
0684382 2027.11.06 
  

 
0684468B 2027.11.05 
 
 

 

0684540 2027.11.06 
  

 
0684946 2027.11.06 
  

 
0685219 2027.11.04 
  

 
0686031 2027.10.02 
  

 
0686280 2027.10.02 
  

 
0688211 2027.11.05 
  

 
0690341 2027.11.06 
  

 
0697426 2027.11.05 
  

 
0887283 2026.03.16 
  

 
0926154 2027.05.29 
  

 
0934874 2027.08.08 
  

 
0937556 2027.06.15 
  

 
0940767 2027.08.21 
  

 
0941865 2027.09.26 
  

 
0942430 2027.09.19 
  

 
0943166 2027.09.06 
  

 
0943491 2027.11.07 
  

 
0944074 2027.10.15 
  

 
0944127 2027.11.08 
  

 
0944249 2027.10.09 
  

 
0944257 2027.11.06 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0944294 2027.11.05 
  

 
0944335 2027.10.26 
  

 
0944456 2027.10.22 
  

 
0944546 2027.11.09 
  

 
0944624 2027.11.06 
  

 
0944670 2027.11.08 
  

 
0944686 2027.11.03 
  

 
0944706 2027.11.06 
  

 
0944976 2027.11.05 
  

 
0944986 2027.10.12 
  

 
0944993 2027.10.26 
  

 
0945021 2027.11.05 
  

 
0945024 2027.11.07 
  

 
0945151 2027.11.06 
  

 
0945208 2027.11.05 
  

 
0945283 2027.11.08 
  

 
0945384 2027.11.05 
  

 
0945421 2027.11.09 
  

 
0945454 2027.11.07 
  

 
0945586 2027.10.02 
  

 
0945617 2027.09.27 
  

 
0945639 2027.11.06 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0945650 2027.11.05 
  

 
0945673 2027.11.07 
  

 
0945824 2027.11.09 
  

 
0945830 2027.11.06 
  

 
0945877 2027.11.08 
  

 
0945980 2027.11.07 
  

 
0946245 2027.10.24 
  

 
0946346 2027.10.22 
  

 
0946534 2027.11.09 
  

 
0946738 2027.11.08 
  

 
0946967 2027.11.05 
  

 
0947397 2027.11.07 
  

 
0947704 2027.11.06 
  

 
0948169 2027.11.07 
  

 
0948170 2027.11.05 
  

 
0948817 2027.11.08 
  

 
0948837 2027.11.05 
  

 
0948842 2027.11.05 
  

 
0948919 2027.10.25 
  

 
0949004 2027.10.30 
  

 
0949340 2027.11.08 
  

 
0949761 2027.11.10 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0949833A 2027.10.30 
  

 
0949932A 2027.10.30 
  

 
0950335 2027.11.05 
  

 
0950339 2027.11.06 
  

 
0950477 2027.08.15 
  

 
0950479 2027.08.15 
  

 
0950619 2027.11.05 
  

 
0950891 2027.11.06 
  

 
0951371 2027.10.05 
  

 
0953166 2027.10.16 
  

 
0953457 2027.11.01 
  

 
0953515 2027.09.21 
  

 
0954465 2027.11.09 
  

 
0955759 2027.11.12 
  

 
0956254 2027.10.24 
  

 
0956402 2027.11.01 
  

 
0957526 2027.08.31 
  

 
0958688 2027.10.16 
  

 
0959255 2027.11.06 
  

 
0959872 2027.11.05 
  

 
0960745 2027.11.06 
  

 
0960792 2027.11.06 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0965856 2027.09.26 
  

 
0967529 2027.11.09 
  

 
0971939 2027.11.08 
  

 
0975500 2027.11.08 
  

 
0976068 2027.11.06 
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Merkeordningen beskyttede betegnelser 

MERKEORDNINGEN BESKYTTEDE BETEGNELSER 

Forskrift om endring i forskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som beskytta 
geografisk nemning 

Heimel: Fastsett av Mattilsynet 21. november 2017 med heimel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 
15 og § 16, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30, jf. 
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 

I 

I forskrift 22. november 2005 nr. 1468 om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som beskytta 
geografisk nemning gjer ein desse endringane: 

Tittelen på forskrifta skal lyde: 

Forskrift om vern av Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger som geografisk nemning. 

§ 1 skal lyde:

§ 1. Beskytta produktnemning 

Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger. 

§ 2 skal lyde:

§ 2. Rettmessig brukar 

TINE SA. 

§ 3 skal lyde:

§ 3. Vilkår for bruk av produktnemninga 

1. Produktbeskriving

Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger er laga av eple av sortane Aroma, Discovery, Elstar,
Gravenstein, Karin Schneider, Kronprins, Linda, Raud Aroma, Raud Gravenstein, Raud Prins, Summerred, 
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Sunrise og Vista Bella som er dyrka og pressa i Hardanger. Samansetjinga kan variere frå éin sort til fleire 
sortar. Nemninga omfattar både eplejuice/eplemost som er filtrert, og eplejuice/eplemost som ikkje er 
filtrert. 

  Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger skal ha ein lett syrleg og aromatisk eplesmak. 
Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger skal ha ein Brix‐verdi på minimum 10. 

2. Geografisk område

Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger skal vere laga av eple som er dyrka og pressa i
Hardanger. Hardanger omfattar kommunane Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda. 

3. Produksjonsmetode

Som råvare til Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger skal det brukast godt mogna eple. Epla

skal ha ein Brix‐verdi  10, ein diameter  50 mm og skal vere frie for synleg mugg, gjær og rote. 
Oppbevaringstida i mottaksbingen før pressing skal maksimum vere på 20 timar. Epla skal lagrast i eigne 
bingar. 

  Epla skal spylast eller vaskast slik at eventuelle ureinskapar blir fjerna, og dårlege eple skal sorterast ut. 
Epla skal deretter kvernast til mask. Tillatne hjelpestoff kan tilsetjast før masken blir overført til mesketank. 
Når det øvste laget sprekk, skal masken pressast slik at eplejuice/eplemost og mask blir separert. Filtrert 
eplejuice/eplemost kan tilsetjast hjelpestoff for depektinering og klaring. 

  Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger skal pasteuriserast før tapping og lagring. 
Pasteurisering og tapping skal skje same dag. Skjer tapping på ein annan stad enn der epla blei pressa, skal 
eplejuicen/eplemosten pasteuriserast på nytt før tapping. 

Vedlegget til forskriften skal lyde: 

Vedlegg: Beskriving av produktet sitt opphav og tilknyting til det geografiske området 

Det kan dokumenterast at tradisjonen med pressing av eple til eplejuice/eplemost i Hardanger går tilbake til 
slutten av 1700‐talet. I 1818 skreiv prost Niels Hertzberg om hardangerbonden Knut Jåstad (f. 1744) at «han 
lærte sine Sambygdinger at gjøre sig nytte av de vilde Skovæplers saft. Han gjorde sig hertil presser med sterke 
Jernskruer og solgte Saften i Bergen». Vi kan gå ut frå at kunnskapen om pressing av eple til eplejuice/eplemost 
allereie var kjend i distriktet. I perioden 1890‐1920 var det fleire fabrikkar i Hardanger med stort sal av 
eplesider og eplejuice/eplemost, bl.a. Cideriet og Aga Cideri og saft. 

Eplejuice frå Hardanger/Eplemost frå Hardanger er kjenneteikna ved ein lett syrleg og aromatisk eplesmak. 
Dette er eit resultat av samansetjinga av epleråstoffet, dei spesielle kvalitetane som kjenneteiknar eple dyrka i 
Hardanger, og dei lange tradisjonane og kunnskapane om produksjon av eplejuice/eplemost i Hardanger. 

Eple dyrka i Hardanger har ein frisk og syrleg smak. Dette kjem av dei spesielle vekstvilkåra som klimaet og 
naturen i Hardanger gir. På grunn av plasseringa ved 60° N er klimaet i Hardanger kjølig og rikt på lys i 
vekstsesongen. Eit slikt kjølig klima gir eple med høgt innhald av smakskarakteristiske fruktsyrer (0,5‐1,0%), 
bl.a. spesielt mykje C‐vitamin. Samtidig sikrar varme og solrike sommardagar at det blir utvikla nok sukker i 
epla (11‐13%). Også dei kjølige nettene om hausten er med på å gi auka syre‐ og sukkerinnhald rett før 
haustinga. Den gode balansen mellom syre‐ og sukkerinnhald kjenneteiknar eple dyrka i Hardanger. 

I Hardanger er det lange tradisjonar for å presse eple til eplejuice/eplemost. Produksjon av Eplejuice frå 
Hardanger/Eplemost frå Hardanger byggjer på opparbeidd kunnskap og erfaring om kva for prosessar som gir 
best aroma, smak og produktutbytte. 
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II 

Endringane i punkt I ovanfor blir sett i verk straks. 
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