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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 295546 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711515 
(220) Inndato: 2017.09.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LOFOTEN LIGHTHOUSE AS, Sandveien 53, 8360 

BØSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Konstruksjon og vedlikehold av bygninger.  
Konstruksjon og vedlikehold av feriehus, ferieleire, 
midlertidig innkvartering, hotell og leilighetshotell. 

  Klasse 42   Byggeteknikk [design]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295547 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201707609 
(220) Inndato: 2017.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Woodstock Roots, LLC, 293 Tinker Street, US-
NY12498 WOODSTOCK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Terpen; eteriske oljer. 
  Klasse 5   Cannabis; farmasøytiske og medisinske stoffer og 

preparater; medisinske urter; urtepreparater for 
medisinske formål; planter eller planteekstrakter for 
medisinske formål; tobakkfrie sigaretter for medisinske 
formål. 

  Klasse 31   Hamp. 
  Klasse 34   Urter for røking; brukerutstyr, materiell og tilbehør for 

klargjøring, bruk og lagring av urter for røking, 
cannabis, cannabis-biprodukter, samt derivater, nemlig 
fordamperpenner, fordamperinnsatser, piper, 
vannpiper, kverner, rullere, vekter, elektroniske 
sigaretter, lightere, lagringsbeholdere, og 
sikkerhetsbeholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295548 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711518 
(220) Inndato: 2017.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HATLING MEDIA, Parkvegen 27C, 3716 SKIEN, Norge

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
dataprogramvare; dataprogramvare og applikasjoner 
for kringkasting, distribusjon og for å gi tilgang til digitalt 
innhold herunder ved hjelp av internett, mobilnettverk 
og trådløst nettverk; elektroniske enheter for mottak 
og/eller visning av underholdning og annet digitalt 
innhold herunder TV-er, videomaskiner og andre 
audiovisuelle visningsenheter; enheter for tilgang til og 
mottak av kringkastings- og underholdningstjenester 
som TV-dekodere; nedlastbare filmer herunder fra 
internett, mobiltelefoner og trådløst nettverk; 
forhåndsinnspilte filmer og videoer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; reklamevirksomhet; fjernsynsreklame; 
TV-annonsering; utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; formidling av 
reklameannonser; presentasjon av varer i media for 
salgsformål; salgsfremmende tjenester for tredjemann.

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjon; 
strømming av video- og lydinnhold via ethvert medium; 
overføring og levering av digitalt innhold herunder 
underholdningsinnhold som videoer, filmer, 
applikasjoner og musikk via ethvert 
telekommunikasjonsmedium; kringkasting av 
audiovisuelt innhold herunder via internett; 
tilveiebringelse av abonnementstjenester via TV 
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herunder tjenester som video og underholdning på 
forespørsel. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; oppføring av forestillinger [live] og 
idrettsarrangementer; utleie av filmer, spill og musikk 
via internett; informasjonstjenester relatert til 
underholdning, kultur, rekreasjon og sport; 
fjernsynsunderholdning; idrettsaktiviteter; 
utdannelsesvirksomhet; innspillingsstudioer; 
produksjon av videoinnspillinger og tv-programmer; 
utleie av apparater for opptak, overføring og 
reproduksjon av lyd eller bilder; utleie av 
filmklippeapparat. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295549 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201613334 
(220) Inndato: 2016.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-
SAKAI CITY, OSAKA, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelseshjelmer for sport; beskyttelseshjelmer for 
syklister.  

  Klasse 12   Sykler, herunder elektriske sykler ; deler, tilbehør og 
ekstrautstyr for sykler, herunder elektriske sykler, 
nemlig nav, nav med integrerte gir, sykkelnav som 
inneholder en dynamo, hurtigutløserhendler og –spaker 
for nav, hurtigutløseranordninger for nav, navakslinger, 
girutløserhendler og -spaker, girskifthendler og -spaker, 
girskiftutstyr, girsjaltere, ledeanordninger for kjeder, 
frikranser, tannhjul, trinser tilpasset for bruk med sykler, 
kjeder, girwire og -kabler, kranker, kranksett, front-
/kranktannhjul, pedaler, tåklyper, bremsehendler og -
spaker, bremser, bremsewire og -kabler, bremsesko og 
-klosser, felger, bremseskiver, bremseklosser, hjul, 
dekk, slanger, eiker, eikefester, kranksylindre, 
setepinner, deler for montering av ramme og gaffel, 
støtdempere, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for 
styrer, ettermonterbare forlengelser til sykkelstyrer (bar 
ends), setefester, sykkelseter, girposisjonsindikatorer 
for sykler ; elektriske motorer for sykler, brytere for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295550 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711193 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IKLIPP AS, Vollenlia 67, 1390 VOLLEN, 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 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295551 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201709966 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Øyvind Sjøli, Gobakkvegen 103, 2420 TRYSIL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295552 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201704744 
(220) Inndato: 2017.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleiemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295553 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201710008 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Øyvind Sjøli, Gobakkvegen 103, 2420 TRYSIL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295554 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201709757 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LARS TORGILS AANELAND, SØRENGKAIA 106, 
0194 OSLO, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295555 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711194 
(220) Inndato: 2017.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROCS-Rocket Science of 
Marketing 

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

 Rocs AS, Freda Olsens gate 3B, 0152 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Analysetjenester for markedsføring; Bedriftsrådgivning 
for markedsføring; Gruppering av data i databaser; 
Innsamling av informasjon til databaser; Kompilering og 
systematisering av informasjon i databaser; 
Markedsføring; Markedsføringsrådgivning; Oppdatering 
og vedlikehold av data i databaser; Sammenstilling av 
statistikk; Strategisk bedriftsrådgivning; 
Systematisering av informasjon til databaser; 
Tilveiebringelse av markedsføringsrapporter. 

  Klasse 38   Tilgang til databaser i datanettverk; Tilgang til 
databaser og informasjon via globale datanettverk; 
Tilgang til nettbaserte databaser; Tilgang til og leie av 
tilgangstid til en database. 

  Klasse 42   Databasedesign og -utvikling; Dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; Design av databaser; Design 
og hosting for nettportaler; Design og utvikling av 
programvare for databasestyring; Design og utvikling 
av systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; Design, installering, 
oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; 
Design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; Design, vedlikehold, utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare; Hosting av 
databaser; Hosting av dataprogramvare for andre; 
Hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og 
informasjon; Hosting av plattformer på internett; 
Installasjon, vedlikehold og oppdatering av 
databaseprogramvare; Klargjøring av tekniske 
rapporter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295556 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201700849 
(220) Inndato: 2017.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Varemerkebygging; reklame- og 

markedsføringsrådgivning, direktemarkedsføring; 
formidling av reklame-, markedsførings- og 
kampanjemateriell; markedsføring av arrangementer, 
restauranter og barer; markedsføring og 
salgsfremmende aktiviteter; nettbaserte reklame- og 
markedsføringstjenester; markedsføring av produkter 
og tjenester. 

  Klasse 41   Oppføring, organisering, produksjon, presentasjon, 
utføring og tilrettelegging av forestillinger, konserter, 
dansearrangementer, diskotek, musikkarrangementer, 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
Organisering, ledelse og tilrettelegging av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; Organisering, ledelse 
og tilrettelegging av konferanser, 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Organisering, utførelse, produksjon, 
presentasjon og tilrettelegging av arrangementer for 
utdannings-, kultur-, idretts-, eller underholdningsformål 
herunder show, quiz, spill, lek og konserter; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; Fremskaffelse av 
informasjon om underholdning og 
underholdningsarrangementer via nettverk og på 
internett; Utleie av idrettsplasser og stadioner; Ledelse 
og tilrettelegging av guidede turer. 

  Klasse 43   Servering og tilveiebringelse av mat og drikke; ta-
med-hjem-service for mat og drikke; egen catering og 
tilveiebringelse av catering for mat og drikke for 
forestillinger, konserter, skoler, utdanningsinstitusjoner 
og virksomheter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med hoteller, restauranter, mat, alkohol, 
overnatting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295557 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.26, EM, 016646101 
(210) Søknadsnr.: 201705773 
(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: 

 Staples, Inc., 500 Staples Drive, US-MA01702 
FRAMINGHAM, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Online detaljhandeltjenester og 
postordrekatalogtjenester omfattende reklamebærende 
produkter (promotional general merchandise), nemlig 
cateringutstyr, rengjøringsutstyr, datamaskinvare og -
programvare, datamaskintilbehør, møbler, 
informasjonsteknologiske apparater og instrumenter, 
blekk- og tonerforsyninger, vaktmestermateriell, 
kontormøbler, kontorrekvisita, postromrekvisita, 
papirvarer, skrivesaker, telekommunikasjonsapparater 
og - instrumenter, kjemikalier som brukes i industri, 
antifrostmidler, avisningssalt, desinfiserende 
kjemikalier, olje til makuleringsmaskiner, veigrus, 
veisalt, steinsalt, salter, maling, blekk- og 
tonerkassetter til kopimaskiner, blekk og tonerkassetter 
til skrivere og telefaxmaskiner , blekk og toner til 
dataskrivere, blekkpatroner, blekkpatroner til 
frankeringsmaskiner, blekk innholdt i patroner, maling 
til kontorbruk, printersammensetninger, printerblekk, 
printertoner, tonerkassetter, blekepreparater og andre 
stoffer for bruk til klesvask, rengjørings-, polerings-, 
skureog slipemidler, såper, absorberende tørkekluter, 
luftavstøvere, antibakterielle skjermrengjøringskluter, 
blekemiddel til husholdningsbruk, blekemiddel til bruk 
ved rengjøring, rykksatt luftavstøver på boks, 
tepperens, rengjøringsmidler og -preparater, 
rengjøringskluter, rensefluid til tavler for tørr avtørking, 
rensekluter, rengjøringssett til vannkjølere, 
rengjøringspreparater, rengjøringspreparater til bruk på 
bad, rengjøringspreparater til datamaskiner, 
rengjøringspreparater til husholdningsbruk, 
rengjøringspreparater til kontorbruk, 
rengjøringspreparater til bruk på forskjellige overflater, 
dataskjerm- og tastaturrens, våt- og tørrens til 
datamaskiner, avkalkningstabletter, detergenter, såper, 
oppvaskmaskintabletter, desinfiserende såper, 
engangs forhåndsfuktede rensekluter impregnert med 
rensekjemikalier for etikettfjerner, rens for dataskjermer 
og -tastaturer, mobiltelefoner, bærbare "laptop"-
datamaskiner og bærbare "notebook"-datamaskiner, 
tøy- og mikrofiberkluter for engangsbruk eller gjenbruk, 
engangs rengjøringskluter til en rekke produkter og 
overflater, engangs forhåndsfuktede rengjøringskluter 
som er impregnert med rensekjemikalier for personlig 
hygienisk bruk som håndkluter, engangs sanitærkluter, 
engangskluter impregnert med rensekjemikalier eller - 
forbindelser til husholdnings-, industriell og kommersiell 
bruk, rensepreparater, avløpsrensemidler, rens for tørr 
visking, skumrens til tavler for tørr avtørking, 
gulvpleiemidler, gulvpoleringsmidler, oppløsningsmidler 
til gulvpolering, møblerpleieprodukter, møbelpolish, 
rensemidler for generelle formål , glass- og 
overflaterens, glassrensemidler, håndrens, håndgel, 
håndsanitærmidler, håndsåpe, håndvaskemidler, 
håndkluter, håndkluter impregnert med ikkemedisinske 

preparater eller toalettpreparater, tørkekluter til 
bærbare datamaskiner, lærpleieprodukter , kalkfjerner, 
flytende såper, mobiltelefonkluter, ikke-medisinske 
preparater for lindring av brannskader og forbrenninger, 
poleringsmidler, forhåndsfuktede rengjøringskluter, 
preparater for oppvaskformål, preparater for pleie og 
behandling av tøy, skjerm- og tastaturrens, våt- og 
tørrrens for skjermer, stoffer for bruk til klesvask, 
rengjøringsmiddel og luktfjerner for toaletter og urinaler, 
toalettblokker, toalettrens, sanitærspray for toalettseter,
luktfjernere til urinaler, urinalblokker, badekar- og 
flisrens for vaskerom, vaskepulver, oppvaskvæske, 
tavlerengjøringsspray, kluter som inneholder 
rengjøringspreparater, sanitære preparater til 
medisinske formål, plastere, materialer for forbinding, 
desinfeksjonsmidler, preparater for å ødelegge 
skadedyr, heftplastere, luftfriskere luftrensere, 
antibakterielle rengjøringspreparater, antiseptiske 
midler, bandasjer for forbinding, lukfjernere for 
søppelkasser, rengjøringskluter, rengjøringskluter, 
deodoranter, unntatt for mennesker eller dyr, 
desinfeksjonsmidler, desinfiserende kluter, forbindinger 
for brannsår, førstehjelpsskrin, fylte, håndrensemidler, 
håndservietter impregnert med medisinske eller 
antiseptiske preparater, insektmidler, repellerende 
insektsmidler, preparater for påføring på huden for 
behandling av stikk og bitt, preparater for lindring av 
brannskader og forbrenninger, preparater for 
behandling av brannskader og forbrenninger, sanitære 
preparater, selvklebende plastere, kluter for hygieniske 
(rengjørings-formål, ikke impregnert med 
rengjøringspreparater, isenkram, små artikler av metall, 
nipsgjenstander av vanlig metall, tresidige skiltholdere 
av metall, selvheftende metallkroker, 
metallsøppelkasser, børstehåndtak av metall, 
pengeskrin, kleshengere av metall, navneholdere av 
metall til skrivebord, brannsikre kister og skap, 
metallfolier til matlaging, tildekking eller innpakking, 
nøkkelskap av metall, nøkkelbrikker laget av metall, 
nøkkelringer laget av metall, ståkrakker av metall, 
garderobeskap av metall, metallnavneplater, 
metallnavneplater for skrivebord, metallnavneplater for 
dører, mopphåndtak av metall, festede askeskuffer av 
metall, hengelåser av metall, pengeskap, 
sikkerhetsbokser, skiltingssystemer, skiltplater, 
skiltholdere av metall, skilter, skiltstativer, trappestoler 
av metall, stiger av metall, trinn av metall, søppelbøtter 
med svinglokk, håndkledispensere, fastmonterte, av 
metall, maskiner og maskinverktøy, luftavstøver, 
støvsugerposer av papir, støvsugerposer av plast, 
innbindingsmaskiner, gulvrengjøringsmaskiner og -
apparater, varmeforseglere, varmeforseglingsmaskiner, 
etiketteringsmaskiner [unntatt for kontorbruk], 
etikettskrivere [unntatt for kontorbruk], 
lamineringsmaskiner [unntatt for kontorbruk], 
stroppeapparater, stroppemaskiner, stroppeverktøy, 
strammeinnretninger (maskiner), verktøy og maskiner 
for forsegling av beholdere, støvsugerposer, 
støvsugere, håndverktøy og redskaper (håndbetjente), 
bestikk, gafler, kniver, sakser, skuffer, snøskuffer, 
skjeer, vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske 
optiske apparater og instrumenter, veie-, måle-, 
signalerings-, kontroll(tilsyns)-, livrednings- og 
undervisningsapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, omforme, 
akkumulere, regulere eller styre elektrisitet, apparater 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, CD'er, 
DVD'er og andre digitale opptaksmedier, 
kasseapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, 
dataprogramvare, brannslukkingsapparater , 
toveisradioer, regnskapsprogramvare, adaptere, 
alarmer, telefonsvarere, antivirusprogramvare, 
applikasjonsprogramvare, lydhøyttalere, ryggsekker til 
datamaskiner, ryggsekker til bærbare datamaskiner og 
nettbrettdatamaskiner, poser tilpasset for å bære 
videoapparater, fotografiske apparater, datamaskiner 
eller datamaskinapparater, batterier, tomme CD'er, 
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tomme dataplater, tomme DVD'er, buffere, 
kabeldekker, kabeldekker [ledninger], kabler, 
kalkulatorer, videokameraer, kameraer, 
karbonmonoksidalarmer, billadere, holdere tilpasset 
mobiltelefoner, holdere tilpasset enheter for avspilling 
av MP3 og andre digitale formater, kabinetter og 
beskyttelser til datamaskiner, nettbrettdatamaskiner, 
bærbare datamaskiner, nettbøker og PDA'er, etuier og 
beskyttelser til elesere, etuier og beskyttelser til enheter 
for avspilling av MP3 og andre digitale formater, etuier 
og beskyttelser til telefoner og smarttelefoner, CCTV-
apparater, CCTV-kameraer, CD-R-plater, CD-RW-
plater, CD-etuier, CD-plateholdere med klebebiddel for 
innfesting på en overflate, oppbevaringsbeholdere for 
CD-plater, CD-vesker, sentralprosesseringsenheter, 
ladere, ladeapparater, ladeapparater til bruk i kjøretøy, 
klokkeradioer, klokker, kompasser, datakabler, 
datamaskindisker, datamaskinmøbler, datamaskinvare, 
datanav, minnekort til datamaskiner, datamuser, 
datamaskindeler og eksterne enheter som brukes ved 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
datamaskinvare, dataprogramvare og trådløse nettverk, 
periferiutstyr til datamaskiner, dataskrivere, datarutere, 
dataprogramvare for bruk i regneark, databasestyring, 
tekstbehandling, datalagringsmedier [tomme], 
datalagringsmedier [innspilte], dataswitsjer, 
forbrukerelektronikk, kopimaskiner, trådløse telefoner, 
ledninger, datakabler, datalagringsanordninger, 
datalagringsmedier [tomme], datalagringsmedier 
[innspilte], dataoverøringskabler, stasjonære 
datamaskiner, "desktop publishing"-programvare, 
dikteringsmaskiner og - apparater, digitale lyd- og 
videoanordninger, digitale lyd- og videospillere med 
multimedia og interaktive funksjoner, etuier til digitale 
kameraer, digitale kameraer, digitale kameraer, digitale 
rammer, digitale fotorammer, digitale projektorer, 
diskbokser, diskstasjoner, diskholdere, delere til bruk 
med lagringsstativer som holder en stabel med CD'er 
eller DVD'er, eksterne harddiskstasjoner, 
dockingstasjoner for enheter for avspilling av MP3 og 
andre digitale formater, DVDetuier, DVD-plater, DVD-
vesker, DVD + R-plater, DVD + RW-plater, e-lesere, 
hørselvern, ørepropper, ørebeskyttelsesanordninger, 
elektriske adaptere, elektriske stikkontakter, elektriske 
kabler, elektriske filtre, elektroniske skrivemaskiner, 
forlengelseskabler, briller, faksmaskiner, 
brannslukkingstepper, brannslukkere, flashstasjoner, 
flashminne, telefaxmaskiner, spill (apparater for) 
tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller 
monitor, spillprogramvare, hansker for beskyttelse mot 
ulykker eller skade, personlig GPS-navigasjonsutstyr, 
håndholdte kalkulatorer, håndsett for telefoner, 
harddisker, hodetelefoner, hodetelefonadaptere, 
hodetelefonsett, avbildningsapparater, Internett-kabler, 
Internett-basert sikkerhets og verneprogramvare, 
styrespaker, tastaturer, bærbare datamaskiner, stativer 
til bærbare datamaskiner, laserpekere, laserskrivere , 
linserens, linserens for DVD-spillere, høyttalere, 
bagasjevekter, magnetiske opptaksmedier [tomme], 
magnetiske opptaksmedier [innspilte], magneter, 
magneter for tørrviskingstavler, mediekort, 
mediekortlesere, medielager, minneapparater, 
minnekort, minneanordninger, muser, mikrofoner, 
migrasjonskabler, mini- og bærbare DVD-spillere, 
mobiltelefondeksler, mobiltelefoner, modemkabler, 
modemrutere, modemer, monitorholdearmer, 
monitorkabler, vertikalholdere for monitorer, monitorer, 
monitorstativer, bevegelses- og inngangsalarmer, 
fester og holdere for satellittnavigasjonssystemer, 
fester og holdere for telefoner, datamaskiner, MP3-
spillere og enheter for avspilling av andre digitale 
formater, fester og holdere til bruk i kjøretøyer for 
navigasjonsanordninger og mobiltelefoner, 
musematter, museunderlag, museanordninger, muser, 
enheter for avspilling av MP3 og andre digitale 
formater, bærpare MP3-mediespillere, 
multimedieprojektorer, neoprenvesker til bærbare 
laptop- og nettbrett-datamaskiner, nettbøker, 
nettverksadaptere, nettverksnav, bærbare notebook-

datamaskiner, talltastaturer til datamaskiner, 
operativsystemprogramvare, optiske platelagre 
[tomme], optiske platelagre [innspilte], optiske medier, 
optiske opptaksmedier [tomme], optiske opptaksmedier 
[innspilte], overheadprojektorer, pakkevekter, 
passholdere, PDA-anordninger, personlige 
stereohøyttalerapparater, kopimaskiner, lommer, poser, 
hylstere og vesker til datamaskiner, nettbrett, bærbare 
datamaskiner, nettbøker, PDA'er, telefoner og 
smarttelefoner, lommer, poser, hylstere og vesker til 
enheter for avspilling av MP3 og andre digitale 
formater, bærbare harddisker, bærbare mediespillere 
og dockingstasjoner, postvekter, poser tilpasset for å 
romme videoapparater, fotografiapparater, 
datamaskiner eller dataapparater, strømadaptere 
strømapparater, strømkabler , strømladere og 
adaptere, inkludert håndsveivladere, strømstrimler, 
skriverkabler, skrivere, innsynfilterskjermer til 
datamaskiner, prosessorer 
(sentralprosesseringsenheter), projeksjonsskjermer, 
projektorer, beskyttelsesbekledning, fottøy, hodeplagg, 
briller, ørebeskyttelse, øyebeskyttelse, 
beskyttelseshansker til bruk i industri for å forebygge 
ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer, beskyttende 
arbeidshansker, PVC-belagte hansker, radioer, 
fjernkontrollenheter, vertikalholdere til datamaskiner og 
periferiutstyr til datamaskiner, rutere, rutere til 
kabelbredbånd, beskyttelsesbriller, vernebrillepar, 
vekter, skannere, skjermbeskyttere, skjermer, SD-
minnekort, SDHCminnekort, servere, 
makuleringsmaskiner, skiltingssystemer, skiltplater, 
skilt, sirener, smarttelefoner, røykvarslere, 
flerstikkontakter, programvare for å organisere og 
analysere data, programvare for å lage personlige 
visittkort, lyd-, video- og dataopptak, høyttalere, 
høyttalersystemer, bord for datamaskiner , 
posisjonspekerpenner, overspenningsbeskyttede 
skjøteledninger, overspenningsvern, brytere, nettbrett, 
telekommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonskabler, 
telekommunikasjonsservere, telefonkabler, 
telefonhåndsett, telefoner, telefoner, inkludert digitale 
USB-telefoner, fjernsynsskap, fjernsynsbord eller -
stativer, USB-adaptere, USB-ladere, USB-hubber, 
USB-porter, USB-kabler, USB-flashdisker, 
USBflashstasjoner, USB-flashminne, USB-
harddiskstasjoner, videobånd [tomme], videobånd 
[innspilte], taleopptakere, webkameraer, trådløse kort, 
trådløse rekkeviddeutvidere, trådløse gjentakere, 
trådløse rutere, arbeidsstasjoner (datamaskiner), 
håndleddsstøtter, håndleddstøtter for bruk med 
tastaturer, medisinske apparater og instrumenter, 
førstehjelpssett (fylte), lumbalstøtter, apparater for 
belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære 
formål, luftkondisjoneringsfiltre, cateringtemaskiner, 
kaffemaskiner, skrivebordslamper, vifteovner, vifter, 
ribbeovner, halogenovner, varmeovner, kjeler, lamper, 
LED-lommelykter, lyspærer, lyspærer for belysning av 
kontorer, venteværelser, toaletter, arbeidsrom og 
oppholdsrom, lyspærer til urinaler, mikrobølgeovner, 
ovner, radiatorer, brødristere, lommelykter, kjøleskap, 
urinalskjermer, vannkjølerrapparater, vannkjølere, 
vannautomater, kjøretøyer, apparater for befordring på 
land, vogner, rengjøringsvogner, vaktmestertraller, 
ikke-motoriserte rengjøringsvogner og -traller, lastebiler 
med flate plan, sekketraller, sleder, snøsleder, vogner 
(kjøretøyer), papir og papp, trykksaker, 
bokbindingsmateriell, fotografier, papirvarer, lim for 
papirvarer eller husholdningsformål, materiell for 
kunstnere, malepensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, 
plastmaterialer for emballering, trykketyper, klisjéer, 
ulykkesrapportbøker, regnskapsbøker, 
aktivitetsblokker, adressebøker, adresseetiketter, 
selvklebende etiketter, selvklebende materialer til 
kontorbruk, klebeblokker, limbånd, limbånddispensere 
til husholdningsbruk og kommersiell bruk, selvklebende 
meldingsark, alfabetetiketter, analysebøker, 
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planleggingskalendere, apparater for fremvisning av 
bilder, apparater for montering av bilder, avtalebøker, 
avtalekalendere, arkivbokser, kunstmapper, artikler av 
papir eller papp til postleggingsformål, artikler til 
postdisker, kunstnerpensler, merketiketter, merker 
laget av papir eller papp, poser laget av papir for 
emballering, poser av plast for emballering, kulepenner, 
bannere av papir eller papp, batteridrevne 
blyantspissere, bindeklemmer, binderser, 
innbindingsmaskiner for kontorbruk, innbindingspermer, 
innbindingsringer, blanke visittkort, trekkpapir, brettspill, 
tavleutviskere, fint skrivepapir, bokomslag, bokstøtter, 
bøker, bokser med maling for bruk av barn, 
boksarkiver, brosjyreholdere, pensler til maling, 
bobleplast, bulldogklemme, oppslagstavler, 
visittkortholdere som inneholder programvare for å lage 
personlige visittkort, forretningsbøker, visittkortalbum, 
visittkortholdere, visittkort, forretningskonvolutter, 
forretningsskjemaer, kalkulatorruller, 
kalenderplanleggere, kalendere, pappkartonger, 
papprør, papprør for postleggingsformål, bæreposer, 
kassajournaler, kassaapparatruller, CD-etiketter, 
sertifikater, kritt for tegning, skriving eller fargelegging, 
diagrammer, voksblyanter, plastfolie, utklippstavler, 
klips, klips for bruk med papirvarer, farget papir og 
papp, fargede penner, blyanter og markørpenner, 
kompasser, hilsningskort, datalistepapir, datapapir, 
dataskriverstrimler, datautskriftsstrimler, papir for 
kontinuerlig mating, konveksjonsovner, kopipapir, 
korrekturmarkører, korrekturpenner, korrekturbånd, 
bølgepapp og papp, kopimaskinpapir, korrekturfluid, 
korrekturbånd-dispensere, apparater for å avsløre 
falske penger, maskiner for å avsløre falske penger, 
penner for å avsløre falske penger, håndverkskniver, 
fargestifter, skap [andre enn møbler] for 
arkiveringsformål, skjæreutstyr for kontorbruk, 
skjærematter for kontorbruk, designpapir, 
skrivebordtilbehør, skriveunderlag for bord, bordbokser, 
bordkalendere, bordskalendere og -markører, 
bordskuffer, bordmatter, bordorganiserere, 
bordskriveunderlag, skrivebordsett, bordstativer, 
visittkortholdere for skrivebord, dokumentholdere for 
skrivebord, skrivebordorganiserere, 
skrivebordsorterere, skrivebordryddere, 
lommekalendere, påfyllingsark til lommekalender, 
dispensere for emballasjematerialer, visningsbøker, 
engangs absorberende kluter ikke impregnert med 
kjemikalier, skillekort, skilleark, skilleark for 
samlepermer, dokumentvesker, skuffebokser, 
skuffeinndelerorganiserere, tegnestifter, tavler med 
tørrvisking, [tørr]visker, markører for tørrvisking, 
[tørrvisk]markører, [tørrvisk]penner, produkter for 
tørrvisking, skrivetavler [for tørrvisking], tilbehør til 
tavler for tørrvisking, tavler for tørr avtørking, viskere til 
tavler for tørr avtørking, penner til tavler for tørr 
avtørking, holdere for penner og viskere til tavler for 
tørr avtørking, duplikatbøker, staffelier, staffelier for 
presentasjonstavler, lærebøker, konvolutter, viskelær, 
øvings- og skrivetreningsbøker, utvidelsesdisker for 
bærbare datamaskiner, utbrettingsarkiver, 
ansiktsservietter, fakspapir, filttavler, penner med 
filttupp, penner med fibertupp, kartotekbokser, 
arkiveringspermer, kartotekdelere, arkivmapper, 
arkivmapper, arkivlegringsbokser, kartotekkort, 
kartotekkortapparater, arkiveringsbokser, 
arkiveringsbokser, arkiveringslommer, 
førstehjelpsveggdiagrammer, flatpakkede pappbokser, 
flipchart-stativer, flipchart-blokker, fliptop-skriveblokker, 
skumemballasjematerialer, foldback-klemmer, mapper, 
frankeringsetiketter, fyllepenner, geometrisett, 
gelpenner, lim, limstifter, rutepapir, giljotinskjærere for 
kontorbruk til kutting av papir, håndtørk [papir], 
hengearkiver, henge-mapper, varmeforseglere, 
varmeforseglingsapparater for kontorbruk, 
varmeforseglings-maskiner, merkepenner, 
markørpenner, holdere for penner og blyanter, 
hullmaskiner, indeks-delere, blekkpatroner til penner, 
blekkleveringssystemer bestående av blekkpatroner til 
penner, blekk til skriveinstrumenter, blekkstråleetiketter, 

blekkstrålepapir, blekkbånd, blekkruller, 
faktureringsskjemaer, kladdebøker, tidsskrifter, 
kjøkkenruller, etikettutskriftsmaskiner, etiketter, 
merkemaskiner for kontorbruk, etiketteringstape, 
etiketteringstape (laminert), etiketteringstape (ikke-
laminert), etikettmakere, etikettprintere, etikettskrivere, 
lamineringsfilmer, lamineringsmaskiner for kontorbruk, 
lamineringsposer, lamineringsmaskiner, laserpapir, 
laserskriverfilm, laserskriverpapir, ledninger til 
mekaniske blyanter, brosjyrer, brev- og 
dokumentsorterere (kontorrekvisita), brevsorterere, 
brevskuffer, tilbehør til ringpermer, etiketter til 
ringpermer, ringpermer, L-mapper, litteraturarkiver, 
permer med løse blader, papir til permer med løse 
blader, tidsskriftarkiver, tidsskriftsstativer, viskere til 
magnetiske tavler for tørr avtørking, magnetiske tavler 
med tørr avtørking, magnetiske tavler, postposer, 
postesker, manuskriptbøker, kartnåler, kart, 
markørpenner, markørpenner for tavler for tørr 
avtørking, markører, markeringstape, maskeringstape, 
matematikksett, mekaniske blyanter, mekaniske 
penner, meldingstavler, meldingsblokker, kjørelister, 
minimarkørpenner, ministiftemaskiner, modulære 
oppbevaringsbokser, fester, skap med mange skuffer 
for kontorbruk, flerbrukspapir, navneskilt, 
navneskiltholdere, servietter, servietter laget av papir, 
ikke-elektriske hullmaskiner, ikke-elektriske 
stiftemaskiner, notatbøker, notisblokker, notatpapir, 
notatpapirdispensere, notislapper, oppslagstavler, 
nummeretiketter, kontorpulttilbehør, bånd til 
kontormaskiner, kontormaskiner, kontorrekvisita, 
bestillingsskjemaer, emballasjemateriale, 
emballasjematerialer laget av skumplast, emballasje av 
papir og/eller papp, innpakningstau, 
innpakkingsbånddispensere, 
innpakkingsbånddispensere, polstrede konvolutter og 
poser, polstrede postartikler, polstringer, polstringer av 
papir, papir, papir- og plastsøppelsekker, papir- og 
plastsøppelposer, papirposer, papirpermer, 
papirkalkulatorruller, papirklemmedispensere, 
papirklemmer, papirskjærer, papirskjærerposer 
(papirvarer), papirtørkehåndklær, papirkniver 
(kontorrekvisita), papirservietter, papirruller, 
papirmakuleringsmaskiner, papirmakuleringsmaskiner 
for hjemmebruk eller kontorbruk, papirstiftemaskiner, 
papirstiftemaskiner, papirstiftemaskiner, 
papiroppbevaringsbokser, papirbordtepper, 
papirhåndklær, papirtrimmere, pakkemerkelapper, 
lønnsslippblanketter, penaler, blyantkopper, 
blyantholdere, blyantbegere, blyantbly, blyanter, 
blyantspissere, blyantspissere, penner, permanente 
markører, personlige organiserere [skrivesaker], 
personlige planleggere [papirvarer], kassejournaler for 
små beløp, kvitteringer for små beløp, kopimaskinpapir, 
fotografioppbevaringslommer, fotografipapir, fotopapir, 
nåler [papirvarer], planleggere (trykksaker), plastposer 
for oppbevaring og avhending av avfall, plastmapper og 
-lommebøker, plastemballasjefolie, lommeinndelere, 
polyetylenposer for omhylling eller innpakking, 
polyetylenfolier for omhylling eller innpakking, 
arkivlommer med trykknapp, bærbare hullmaskiner, 
bærbare hullmaskiner for personlige organiserere, 
bærbare skrivemaskiner, porteføljekufferter, porteføljer, 
frimerker, postesker, postrør, plakater, 
postromrekvisita, postromforsyninger, poser 
[papirvarer], presentasjons- og visningsbøker, 
presentasjonstavler, fargeruller til prismaskiner, lapper 
til prismaskiner, prismaskiner, prislapper, 
utskriftskalkulatorer, utskriftsmaskiner for papirformål, 
utskriftspapir, trykket og preget materiale, skriverpapir, 
skriverbånd, prosjektarkiver, transportører, reklameark 
[flygeblader], stansede lommer, innkjøpsordreskjemaer, 
stifter, loddbøker, kvitteringsbøker, journalkort, 
resirkulert papir, refillblokker, refillpapir, refill for 
personlige planleggingskalendere og syvende sanser, 
remitteringsmeldingsskjemaer, journalkortbokser, 
journalkortholdere, journalkort, refill for viskere til tavler 
for tørr avtørking, refill til penner, markørpenner og 
markeringspenner, flytteesker, rapportarkiver, 
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notisbøker til journalister, ringpermer, roterende 
kortarkiver, gummibåndballer, gummistrikkballer, 
linjaler, sikkerhetspassholdere, selvklebende kroker, 
selvklebende etiketter, selvklebende sløyfer, 
selvklebende materiale, vinkelhaker, transportetiketter, 
makuleringsmaskinposer, smøreark til 
makuleringsmaskiner, makuleringsmaskiner, 
makuleringsmaskiner for kontorbruk, 
krympepakkingsfilm, krympepakkingsmaskiner for 
kontorbruk, skissebøker, skisseblokker, permrygger for 
innbindingsformål, stempelfarge, stempelputer, 
merkepenner av standard størrelse, stempler, 
stiftfjernere, stiftemaskiner, beretningsskjemaer, 
klemmer til papirvarer, arkiver til papirvarer, mapper til 
papirvarer, klistremerker til papirvarer, klistrelapper, 
klistrelapp-terninger, klistrelapp-dispensere, limlapper, 
limbånd, oppbevaringsbokser, oppbevaringsbokser for 
kontorbruk, oppbevaringsbokser laget av papp, 
oppbevaringsskap for kontorbruk, oppbevaringsreoler 
for kontorbruk, oppbevaringsskuffer for kontorbruk, 
oppbevaringsskuffer [unntatt møbler] for 
arkiveringsformål, oppbevaringshyller for kontorbruk, 
oppbevaringssøyler for kontorbruk, 
oppbevaringskofferter til kontorbruk, 
oppbevaringsenheter [unntatt møbler] for 
arkiveringsformål, bokpermer av strekkbart stoff, 
strekkfoliedispensere, strekkinnpakkingsfolier, tråd, 
"stud wallets", emnedelere, opphengsarkiver, 
syntetiske strekkemballasjefolier av plast, syntetiske 
strekkomslagsfolier av plast, reisekort-planleggere, 
reisekort, Treisekortsystemer, (lim)bånd [papirvarer], 
tapedispensere, tape (dobbeltsidig), 
telefonadressebøker, telefonbokpermer, "to 
do"listebøker, "to do"-lister, "to do"-blokker, tegnestifter, 
billetter, silkepapir, tørkepapir, toalettpapir, toalettrull, 
toalettseteovertrekk, silkedopapir, tonerkassetter og 
blekkpatroner til dataskrivere og faksmaskiner, digitale 
kameraer, skannere, kalkulatorer og datamaskiner, 
håndklær laget av papir, overføringsdekor, 
søppelkassekledninger, "treasury tags", 
skrivemaskinbånd, lønnskonvolutter, lommer 
(papirvarer), veggarkivsystemer, veggplanleggere, 
avfallsposer av papir, avfallsposer av plast, vanntette 
penner, ukeplanleggere, tavler (whiteboard), kluter til 
tavler, kluter (unntatte impregnerte eller til medisinsk 
bruk), omslagspapir, skriveinstrumenter, skrivepapir, 
skriveblyanter, glidelåsposer, glidelåsposer 
(gjennomsiktige), kofferter og reisesekker, 
stresskofferter, ryggsekker, sekker laget av lær, sekker 
lager av plastmaterialer, ransler, dokumentmapper, 
visittkortmapper, bæreposer, bærestropper, 
mobiltelefonetuier, datamaskinsekker, 
dokumentkofferter, skipssekker, staffelibæresekker, 
imitasjonslær for bruk med kontormøbler, ryggsekker, 
bagasje, skuldervesker, etuier til bærbare MP3-
mediaspillere, passholdere, PDA-etuier, pilotvesker, 
porteføljer, rullevesker, mapper, 3-sidige skiltholdere 
(ikke-metalliske), sperrebånd, bokser [ikke-metalliske 
strukturer], gulvskilt, grusbeholdere, ikke-metalliske 
skilt (ikke-lysende , ikke-mekaniske), veigruskasser, - 
skiltholdere, skilt, skiltstativer, møbler, speil, 
billedrammer, varer av tre, kork, pil, sukkerrør, vidje, 
horn, bein, elfenben, hvalbein, skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatninger for alle disse materialene, 
eller av plast, selvklebende kroker (ikke-metalliske) til 
veggdekorasjoner, ikkemetalliske selvklebende sløyfer 
til veggdekorasjoner, aluminiumsrammer til bilder, 
korktavler, filttavler, tavler for tørr avtørking, 
meldingstavler og presentasjonstavler, 
arbeidsstasjoner for kunst- og håndverk, søppelkasser, 
bord til styrerom, bokhyller, flaskestativer, 
feiekosthåndtak, pengeskrin, sertifikatrammer, stoler, 
kleshengere, stumtjenere, datamøbler, konferansebord, 
korkplater, skap, bordstoler, skrivebordsstoler, 
skrivebord, skrivebordsskjermer, navnholdere til 
skrivebord, ikke av metall, utstillingsmontre, 
visningspaneler, skuffebokser, utstillingsmøbler, 
utstillingspaneler, utstillingsstativer, arkiveringsskap, 
sammenleggbare metallstoler, fothvilere, skammeler, 

rammer, rammer til bilder, korktavler, filttavler, tavler for 
tørr avtørking, meldingstavler og presentasjonstavler, 
kleshyller eller -stativer, gruskasser, nøkkelskap, 
nøkkelbrikker, ikke av metall, nøkkelringer, ikke av 
metall, trappestoler, ikke av metall, litteraturutstillinger, 
litteraturutstillingshyller, litteraturholdere, skap, 
magasinhyller elle -stativer, mobile litteraturutstillinger, 
modulære arbeidsbord [møbler], modulære 
møbelenheter til bruk som arbeidsstasjoner, modulære 
hyllesystemer [møbler], modulære 
oppbevaringsbokser, mopphåndtak, ikke av metall, 
fester, metall, kontormøbler, kontorskjermer, 
innpakkingsbeholdere av plast, hengelåser, ikke av 
metall, pidestaller (møbler), fotorammer, 
oppbevaringsbokser og -kasser av polypropylen, 
plakatrammer, projektortraller, stativer, stativer for 
vannkjølerflasker, resepsjonssittegrupper, 
resirkuleringskurver, romdelere, pengeskap, ikke av 
metall, sikkerhetsbokser, ikke av metall, setetrekk til 
kontormøbler, sittegrupper, sekretærstoler, skjermer, 
hyller, hyllesystemer, skiltplater, sofaer, trappestoler, 
ikke av metall, stiger, ikke av metall, trinn, ikke av 
metall, krakker, oppbevaringsbokser (polypropylen), 
sugerør, søppelbøtter med svinglokk, bordforlengere, 
bord, håndkledispensere, fastmonterte, ikke av metall, 
trafikkjegler, veggmonterte skjermer, vanntanker (ikke 
metalliske) [beholdere], trerammer for bilder, korktavler, 
filttavler, tavler for tørr avtørking, meldingstavler og 
presentasjonstavler, arbeidsstasjoner (møbler), 
husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere, 
svamper, børster, artikler til rengjøringsformål, 
glasstøy, porselen og leirvare, kasser, boller, 
feiekoster, børster til rengjøring av elektrisk utstyr, 
bøtter, boksåpnere, rengjøringskluter, vaskesvamper, 
rensekluter, kaffemaskiner, kammer og svamper, 
servise, servise til kjøkkenbruk, koppdispensere, 
bestikkdispensere, kopper, oppvaskbørster, 
oppvaskstativ, drikkekopper, drikkeglass, drikkeglass 
laget av plast, rørepinner, feiebrett og koster, feiebrett, 
flasker, hansker, rengjøringshansker, hansker til 
husholdnings- og kontorrengjøringsformål, hengslede 
beholdere, latekshansker, latekshansker til 
husholdnings- og kontorrengjøringsformål, 
søppelplukkere, lunsjposer , lunsjbokser, moppbøtter, 
mopphoder, mopper, kopper og lokk av papir og plast 
til kald og varm drikke, tallerkener og skåler av papir og 
plast, papirmuffer til varme kopper, papirtallerkener, 
papirdispensere, piknikbokser, piknikservise, 
piknikredskaper, piknikutstyr, tallerkener, 
resirkuleringsbøtter, kurver for gjenvinningsavfall, 
gummihansker, skuremidler, skjermrenskluter, 
skiltplater, såpe- og saniteringsmiddeldispensere, 
sportsflasker, spruteflasker og sprøyteinnretninger, 
dampmopper, sugerør, bøtter med svinglokk, 
toalettrulldispensere, håndkledispensere [ikke 
fastmonterte], søppelkasser, oppvaskskåler, 
oppvaskhansker, avfallskurver, isskraper til frontruter, 
tørkekluter til rengjøring, tråd, sekker og poser, 
polstrings- og fyllmaterialer, råfibertekstilmaterialer, 
poser til oppbevaringsformål, postvesker, stroppe-
systemer, hyssing, tekstiler og tekstilvarer, bordtepper, 
selvheftende stoff for påføring med varme, bannere, 
påstrykbart overføringsdekor av tekstil, kuvertbrikker, 
ikke av papir, bordbrikker, ikke av papir, 
kjøkkenhåndklær, håndklær (tekstil), klær, fottøy, 
hodeplagg, hansker, lett synlige klær, lett synlige 
jakker, lett synlige vester, varmesmeltbart 
overføringsdekor (tekstil-) for å festes til klesplagg, 
krok- og hempe-festemidler, fløytesnorer for antrekk, 
halskjeder for navneskilt og sikkerhetsskilt, tepper, ryer, 
matter og mattevarer, linoleum og andre materialer for 
belegging av eksisterende gulv, veggtepper, stolmatter, 
dør-, gulv- og stolmatter, dørmatter, gulv- og 
toalettmatter, gulvbelegg, gulvmatter, antisklimatter, 
spill og leker, sportsartikler, (spille)kort, spill, sleder, 
snøsleder, leketøysknapper og generelle 
forbrukervarer, nemlig kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
konfekt, sukker, kjeks, sjokoladekonfekt, 
kaffemaskinpåfyll, kryddere, konditorvarer, varm 
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sjokolade, snacksmatprodukter, søtsaker (ikke-
medisinske), teposer, mineral- og kullsyreholdig vann 
og andre alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
sirup og andre preparater for å tilberede drikkevarer, 
flaskevann, drikkevann, alkoholfrie drinker, brus, 
springvann, vann og vann til vannkjølere og –
dispensere med selskapsbrands, logoer og tag lines 
etter bestilling og spesifikasjoner fra kunden; datastyrt 
online bestilling av reklamebærende produkter 
(promotional general merchandise), nemlig 
cateringutstyr, rengjøringsutstyr, datamaskinvare og -
programvare, datamaskintilbehør, møbler, 
informasjonsteknologiske apparater og instrumenter, 
blekk- og tonerforsyninger, vaktmestermateriell, 
kontormøbler, kontorrekvisita, postromrekvisita, 
papirvarer, skrivesaker, telekommunikasjonsapparater 
og -instrumenter, kjemikalier som brukes i industri, 
anbtifrostmidler, avisningssalt, desinfiserende 
kjemikalier, olje til makuleringsmaskiner, veigrus, 
veisalt, steinsalt, salter, maling, blekk- og 
tonerkassetter til kopimaskiner, blekk og tonerkassetter 
til skrivere og telefaxmaskiner , blekk og toner til 
dataskrivere, blekkpatroner, blekkpatroner til 
frankeringsmaskiner, blekk innholdt i patroner, maling 
til kontorbruk, printersammensetninger, printerblekk, 
printertoner, tonerkassetter, blekepreparater og andre 
stoffer for bruk til klesvask, rengjørings-, polerings-, 
skure- og slipemidler, såper, absorberende tørkekluter, 
luftavstøvere, antibakterielle skjermrengjøringskluter, 
blekemiddel til husholdningsbruk, blekemiddel til bruk 
ved rengjøring, trykksatt luftavstøver på boks, 
tepperens, rengjøringsmidler og -preparater, 
rengjøringskluter, rensefluid til tavler for tørr avtørking, 
rensekluter, rengjøringssett til vannkjølere, 
rengjøringspreparater, rengjøringspreparater til bruk på 
bad, rengjøringspreparater til datamaskiner, 
rengjøringspreparater til husholdningsbruk, 
rengjøringspreparater til kontorbruk, 
rengjøringspreparater til bruk på forskjellige overflater, 
dataskjerm- og tastaturrens, våtog tørrens til 
datamaskiner, avkalkningstabletter, detergenter, såper, 
oppvaskmaskintabletter, desinfiserende såper, 
engangs forhåndsfuktede rensekluter impregnert med 
rensekjemikalier for etikettfjerner, rens for dataskjermer 
og -tastaturer, mobiltelefoner, bærbare "laptop"- 
datamaskiner og bærbare "notebook"-datamaskiner, 
tøy- og mikrofiberkluter for engangsbruk eller gjenbruk, 
engangs rengjøringskluter til en rekke produkter og 
overflater, engangs forhåndsfuktede rengjøringskluter 
som er impregnert med rensekjemikalier for personlig 
hygienisk bruk som håndkluter, engangs sanitærkluter, 
engangskluter impregnert med rensekjemikalier eller -
forbindelser til husholdnings-, industriell og kommersiell 
bruk, rensepreparater, avløpsrensemidler, rens for tørr 
visking, skumrens til tavler for tørr avtørking, 
gulvpleiemidler, gulvpoleringsmidler, oppløsningsmidler 
til gulvpolering, møblerpleieprodukter, møbelpolish, 
rensemidler for generelle formål , glass- og 
overflaterens, glassrensemidler, håndrens, håndgel, 
håndsanitærmidler, håndsåpe, håndvaskemidler, 
håndkluter, håndkluter impregnert med ikke-medisinske 
preparater eller toalettpreparater, tørkekluter til 
bærbare datamaskiner, lærpleieprodukter , kalkfjerner, 
flytende såper, mobiltelefonkluter, ikkemedisinske 
preparater for lindring av brannskader og forbrenninger, 
poleringsmidler, forhåndsfuktede rengjøringskluter, 
preparater for oppvaskformål, preparater for pleie og 
behandling av tøy, skjerm- og tastaturrens, våt- og 
tørrrens for skjermer, stoffer for bruk til klesvask, 
rengjøringsmiddel og luktfjerner for toaletter og urinaler, 
toalettblokker, toalettrens, sanitærspray for toalettseter, 
luktfjernere til urinaler, urinalblokker, badekar- og 
flisrens for vaskerom, vaskepulver, oppvaskvæske, 
tavlerengjøringsspray, kluter som inneholder 
rengjøringspreparater, sanitære preparater til 
medisinske formål, plastere, materialer for forbinding, 
desinfeksjonsmidler, preparater for å ødelegge 
skadedyr, heftplastere, luftfriskere luftrensere, 
antibakterielle rengjøringspreparater, antiseptiske 

midler, bandasjer for forbinding, lukfjernere for 
søppelkasser, rengjøringskluter, rengjøringskluter, 
deodoranter, unntatt for mennesker eller dyr, 
desinfeksjonsmidler, desinfiserende kluter, forbindinger 
for brannsår, førstehjelpsskrin, fylte, håndrensemidler, 
håndservietter impregnert med medisinske eller 
antiseptiske preparater, insektmidler, repellerende 
insektsmidler, preparater for påføring på huden for 
behandling av stikk og bitt, preparater for lindring av 
brannskader og forbrenninger, preparater for 
behandling av brannskader og forbrenninger, sanitære 
preparater, selvklebende plastere, kluter for hygieniske 
(rengjørings-formål, ikke impregnert med 
rengjøringspreparater, isenkram, små artikler av metall, 
nipsgjenstander av vanlig metall, tresidige skiltholdere 
av metall, selvheftende metallkroker, 
metallsøppelkasser, børstehåndtak av metall, 
pengeskrin, kleshengere av metall, navneholdere av 
metall til skrivebord, brannsikre kister og skap, 
metallfolier til matlaging, tildekking eller innpakking, 
nøkkelskap av metall, nøkkelbrikker laget av metall, 
nøkkelringer laget av metall, ståkrakker av metall, 
garderobeskap av metall, metallnavneplater, 
metallnavneplater for skrivebord, metallnavneplater for 
dører, mopphåndtak av metall, festede askeskuffer av 
metall, hengelåser av metall, pengeskap, 
sikkerhetsbokser, skiltingssystemer, skiltplater, 
skiltholdere av metall, skilter, skiltstativer, trappestoler 
av metall, stiger av metall, trinn av metall, søppelbøtter 
med svinglokk, håndkledispensere, fastmonterte, av 
metall, maskiner og maskinverktøy, luftavstøver, 
støvsugerposer av papir, støvsugerposer av plast, 
innbindingsmaskiner, gulvrengjøringsmaskiner og -
apparater, varmeforseglere, varmeforseglingsmaskiner, 
etiketteringsmaskiner [unntatt for kontorbruk], 
etikettskrivere [unntatt for kontorbruk], 
lamineringsmaskiner [unntatt for kontorbruk], 
stroppeapparater, stroppemaskiner, stroppeverktøy, 
strammeinnretninger (maskiner), verktøy og maskiner 
for forsegling av beholdere, støvsugerposer, 
støvsugere, håndverktøy og redskaper (håndbetjente), 
bestikk, gafler, kniver, sakser, skuffer, snøskuffer, 
skjeer, vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske 
optiske apparater og instrumenter, veie-, måle-, 
signalerings-, kontroll(tilsyns)-, livrednings- og 
undervisningsapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, omforme, 
akkumulere, regulere eller styre elektrisitet, apparater 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, CD'er, 
DVD'er og andre digitale opptaksmedier, 
kasseapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, 
dataprogramvare, brannslukkingsapparater , 
toveisradioer, regnskapsprogramvare, adaptere, 
alarmer, telefonsvarere, antivirusprogramvare, 
applikasjonsprogramvare, lydhøyttalere, ryggsekker til 
datamaskiner, ryggsekker til bærbare datamaskiner og 
nettbrettdatamaskiner, poser tilpasset for å bære 
videoapparater, fotografiske apparater, datamaskiner 
eller datamaskinapparater, batterier, tomme CD'er, 
tomme dataplater, tomme DVD'er, buffere, 
kabeldekker, kabeldekker [ledninger], kabler, 
kalkulatorer, videokameraer, kameraer, 
karbonmonoksidalarmer, billadere, holdere tilpasset 
mobiltelefoner, holdere tilpasset enheter for avspilling 
av MP3 og andre digitale formater, kabinetter og 
beskyttelser til datamaskiner, nettbrettdatamaskiner, 
bærbare datamaskiner, nettbøker og PDA'er, etuier og 
beskyttelser til e-lesere, etuier og beskyttelser til 
enheter for avspilling av MP3 og andre digitale 
formater, etuier og beskyttelser til telefoner og 
smarttelefoner, CCTV-apparater, CCTV-kameraer, CD-
R-plater, CDRW- plater, CD-etuier, CD-plateholdere 
med klebebiddel for innfesting på en overflate, 
oppbevaringsbeholdere for CD-plater, CD-vesker, 
sentralprosesseringsenheter, ladere, ladeappartter, 
ladeapparater til bruk i kjøretøy, klokkeradioer, klokker, 
kompasser, datakabler, datamaskindisker, 
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datamaskinmøbler, datamaskinvare, datanav, 
minnekort til datamaskiner, datamuser, 
datamaskindeler og eksterne enheter som brukes ved 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
datamaskinvare, dataprogramvare og trådløse nettverk, 
periferiutstyr til datamaskiner, dataskrivere, datarutere, 
dataprogramvare for bruk i regneark, databasestyring, 
tekstbehandling, datalagringsmedier [tomme], 
datalagringsmedier [innspilte], dataswitsjer, 
forbrukerelektronikk, kopimaskiner, trådløse telefoner, 
ledninger, datakabler, datalagringsanordninger, 
datalagringsmedier [tomme], datalagringsmedier 
[innspilte], dataoverøringskabler, stasjonære 
datamaskiner, "desktop publishing"-programvare, 
dikteringsmaskiner og - apparater, digitale lyd- og 
videoanordninger, digitale lyd- og videospillere med 
multimedia og interaktive funksjoner, etuier til digitale 
kameraer, digitale kameraer, digitale kameraer, digitale 
rammer, digitale fotorammer, digitale projektorer, 
diskbokser, diskstasjoner, diskholdere, delere til bruk 
med lagringsstativer som holder en stabel med CD'er 
eller DVD'er, eksterne harddiskstasjoner, 
dockingstasjoner for enheter for avspilling av MP3 og 
andre digitale formater, DVDetuier, DVD-plater, DVD-
vesker, DVD + R-plater, DVD + RW-plater, e-lesere, 
hørselvern, ørepropper, ørebeskyttelsesanordninger, 
elektriske adaptere, elektriske stikkontakter, elektriske 
kabler, elektriske filtre, elektroniske skrivemaskiner, 
forlengelseskabler, briller, faksmaskiner, 
brannslukkingstepper, brannslukkere, flashstasjoner, 
flashminne, telefaxmaskiner, spill (apparater for) 
tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller 
monitor, spillprogramvare, hansker for beskyttelse mot 
ulykker eller skade, personlig GPS-navigasjonsutstyr, 
håndholdte kalkulatorer, håndsett for telefoner, 
harddisker, hodetelefoner, hodetelefonadaptere, 
hodetelefonsett, avbildningsapparater, Internett-kabler, 
Internett-basert sikkerhets og verneprogramvare, 
styrespaker, tastaturer, bærbare datamaskiner, stativer 
til bærbare datamaskiner, laserpekere, laserskrivere , 
linserens, linserens for DVD-spillere, høyttalere, 
bagasjevekter, magnetiske opptaksmedier [tomme], 
magnetiske opptaksmedier [innspilte], magneter, 
magneter for tørrviskingstavler, mediekort, 
mediekortlesere, medielager, minneapparater, 
minnekort, minneanordninger, muser, mikrofoner, 
migrasjonskabler, mini- og bærbare DVD-spillere, 
mobiltelefondeksler, mobiltelefoner, modemkabler, 
modemrutere, modemer, monitorholdearmer, 
monitorkabler, vertikalholdere for monitorer, monitorer, 
monitorstativer, bevegelses- og inngangsalarmer, 
fester og holdere for satellittnavigasjonssystemer, 
fester og holdere for telefoner, datamaskiner, MP3-
spillere og enheter for avspilling av andre digitale 
formater, fester og holdere til bruk i kjøretøyer for 
navigasjonsanordninger og mobiltelefoner, 
musematter, museunderlag, museanordninger, muser, 
enheter for avspilling av MP3 og andre digitale 
formater, bærpare MP3-mediespillere, 
multimedieprojektorer, neoprenvesker til bærbare 
laptop- og nettbrett-datamaskiner, nettbøker, 
nettverksadaptere, nettverksnav, bærbare notebook-
datamaskiner, talltastaturer til datamaskiner, 
operativsystemprogramvare, optiske platelagre 
[tomme], optiske platelagre [innspilte], optiske medier, 
optiske opptaksmedier [tomme], optiske opptaksmedier 
[innspilte], overheadprojektorer, pakkevekter, 
passholdere, PDA-anordninger, personlige 
stereohøyttalerapparater, kopimaskiner, lommer, poser, 
hylstere og vesker til datamaskiner, nettbrett, bærbare 
datamaskiner, nettbøker, PDA'er, telefoner og 
smarttelefoner, lommer, poser, hylstere og vesker til 
enheter for avspilling av MP3 og andre digitale 
formater, bærbare harddisker, bærbare mediespillere 
og dockingstasjoner, postvekter, poser tilpasset for å 
romme videoapparater, fotografiapparater, 
datamaskiner eller dataapparater, strømadaptere 
strømapparater, strømkabler , strømladere og 
adaptere, inkludert håndsveivladere, strømstrimler, 

skriverkabler, skrivere, innsynfilterskjermer til 
datamaskiner, prosessorer 
(sentralprosesseringsenheter), projeksjonsskjermer, 
projektorer, beskyttelsesbekledning, fottøy, hodeplagg, 
briller, ørebeskyttelse, øyebeskyttelse, 
beskyttelseshansker til bruk i industri for å forebygge 
ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer, beskyttende 
arbeidshansker, PVC-belagte hansker, radioer, 
fjernkontrollenheter, vertikalholdere til datamaskiner og 
periferiutstyr til datamaskiner, rutere, rutere til 
kabelbredbånd, beskyttelsesbriller, vernebrillepar, 
vekter, skannere, skjermbeskyttere, skjermer, SD-
minnekort, SDHC-minnekort, servere, 
makuleringsmaskiner, skiltingssystemer, skiltplater, 
skilt, sirener, smarttelefoner, røykvarslere, 
flerstikkontakter, programvare for å organisere og 
analysere data, programvare for å lage personlige 
visittkort, lyd-, video- og dataopptak, høyttalere, 
høyttalersystemer, bord for datamaskiner , 
posisjonspekerpenner, overspenningsbeskyttede 
skjøteledninger, overspenningsvern, brytere, nettbrett, 
telekommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonskabler, 
telekommunikasjonsservere, telefonkabler, 
telefonhåndsett, telefoner, telefoner, inkludert digitale 
USB-telefoner, fjernsynsskap, fjernsynsbord eller -
stativer, USB-adaptere, USB-ladere, USB-hubber, 
USB-porter, USB-kabler, USB-flashdisker, USB-
flashstasjoner, USB-flashminne, 
USBharddiskstasjoner, videobånd [tomme], videobånd 
[innspilte], taleopptakere, webkameraer, trådløse kort, 
trådløse rekkeviddeutvidere, trådløse gjentakere, 
trådløse rutere, arbeidsstasjoner (datamaskiner), 
håndleddsstøtter, håndleddstøtter for bruk med 
tastaturer, medisinske apparater og instrumenter, 
førstehjelpssett (fylte), lumbalstøtter, apparater for 
belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære 
formål, luftkondisjoneringsfiltre, cateringtemaskiner, 
kaffemaskiner, skrivebordslamper, vifteovner, vifter, 
ribbeovner, halogenovner, varmeovner, kjeler, lamper, 
LED-lommelykter, lyspærer, lyspærer for belysning av 
kontorer, venteværelser, toaletter, arbeidsrom og 
oppholdsrom, lyspærer til urinaler, mikrobølgeovner, 
ovner, radiatorer, brødristere, lommelykter, kjøleskap, 
urinalskjermer, vannkjølerrapparater, vannkjølere, 
vannautomater, kjøretøyer, apparater for befordring på 
land, vogner, rengjøringsvogner, vaktmestertraller, 
ikke-motoriserte rengjøringsvogner og -traller, lastebiler 
med flate plan, sekketraller, sleder, snøsleder, vogner 
(kjøretøyer), papir og papp, trykksaker, 
bokbindingsmateriell, fotografier, papirvarer, lim for 
papirvarer eller husholdningsformål, materiell for 
kunstnere, malepensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, 
plastmaterialer for emballering, trykketyper, klisjéer, 
ulykkesrapportbøker, regnskapsbøker, 
aktivitetsblokker, adressebøker, adresseetiketter, 
selvklebende etiketter, selvklebende materialer til 
kontorbruk, klebeblokker, limbånd, limbånddispensere 
til husholdningsbruk og kommersiell bruk, selvklebende 
meldingsark, alfabetetiketter, analysebøker, 
planleggingskalendere, apparater for fremvisning av 
bilder, apparater for montering av bilder, avtalebøker, 
avtalekalendere, arkivbokser, kunstmapper, artikler av 
papir eller papp til postleggingsformål, artikler til 
postdisker, kunstnerpensler, merketiketter, merker 
laget av papir eller papp, poser laget av papir for 
emballering, poser av plast for emballering, kulepenner, 
bannere av papir eller papp, batteridrevne 
blyantspissere, bindeklemmer, binderser, 
innbindingsmaskiner for kontorbruk, innbindingspermer, 
innbindingsringer, blanke visittkort, trekkpapir, brettspill, 
tavleutviskere, fint skrivepapir, bokomslag, bokstøtter, 
bøker, bokser med maling for bruk av barn, 
boksarkiver, brosjyreholdere, pensler til maling, 
bobleplast, bulldog-klemme, oppslagstavler, 
visittkortholdere som inneholder programvare for å lage 
personlige visittkort, forretningsbøker, visittkortalbum, 
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visittkortholdere, visittkort, forretningskonvolutter, 
forretningsskjemaer, kalkulatorruller, 
kalenderplanleggere, kalendere, pappkartonger, 
papprør, papprør for postleggingsformål, bæreposer, 
kassajournaler, kassaapparatruller, CD-etiketter, 
sertifikater, kritt for tegning, skriving eller fargelegging, 
diagrammer, voksblyanter, plastfolie, utklippstavler, 
klips, klips for bruk med papirvarer, farget papir og 
papp, fargede penner, blyanter og markørpenner, 
kompasser, hilsningskort, datalistepapir, datapapir, 
dataskriverstrimler, datautskriftsstrimler, papir for 
kontinuerlig mating, konveksjonsovner, kopipapir, 
korrekturmarkører, korrekturpenner, korrekturbånd, 
bølgepapp og papp, kopimaskinpapir, korrekturfluid, 
korrekturbånd-dispensere, apparater for å avsløre 
falske penger, maskiner for å avsløre falske penger, 
penner for å avsløre falske penger, håndverkskniver, 
fargestifter, skap [andre enn møbler] for 
arkiveringsformål, skjæreutstyr for kontorbruk, 
skjærematter for kontorbruk, designpapir, 
skrivebordtilbehør, skriveunderlag for bord, bordbokser, 
bordkalendere, bordskalendere og -markører, 
bordskuffer, bordmatter, bordorganiserere, 
bordskriveunderlag, skrive-bordsett, bordstativer, 
visittkortholdere for skrivebord, dokumentholdere for 
skrivebord, skrivebordorganiserere, 
skrivebordsorterere, skrivebordryddere, 
lommekalendere, påfyllingsark til lommekalender, 
dispensere for emballasjematerialer, visningsbøker, 
engangs absorberende kluter ikke impregnert med 
kjemikalier, skillekort, skilleark, skilleark for 
samlepermer, dokumentvesker, skuffebokser, 
skuffeinndelerorganiserere, tegnestifter, tavler med 
tørrvisking, [tørr]visker, markører for tørrvisking, 
[tørrvisk]markører, [tørrvisk]penner, produkter for 
tørrvisking, skrivetavler [for tørrvisking], tilbehør til 
tavler for tørrvisking, tavler for tørr avtørking, viskere til 
tavler for tørr avtørking, penner til tavler for tørr 
avtørking, holdere for penner og viskere til tavler for 
tørr avtørking, duplikatbøker, staffelier, staffelier for 
presentasjonstavler, lærebøker, konvolutter, viskelær, 
øvings- og skrivetreningsbøker, utvidelsesdisker for 
bærbare datamaskiner, utbrettingsarkiver, 
ansiktsservietter, fakspapir, filttavler, penner med 
filttupp, penner med fibertupp, kartotekbokser, 
arkiveringspermer, kartotekdelere, arkivmapper, 
arkivmapper, arkivlegringsbokser, kartotekkort, 
kartotekkortapparater, arkiveringsbokser, 
arkiveringsbokser, arkiveringslommer, 
førstehjelpsveggdiagrammer, flatpakkede pappbokser, 
flipchart-stativer, flipchart-blokker, fliptop-skriveblokker, 
skumemballasjematerialer, foldback-klemmer, mapper, 
frankeringsetiketter, fyllepenner, geometrisett, 
gelpenner, lim, limstifter, rutepapir, giljotinskjærere for 
kontorbruk til kutting av papir, håndtørk [papir], 
hengearkiver, hengemapper, varmeforseglere, 
varmeforseglingsapparater for kontorbruk, 
varmeforseglingsmaskiner, merkepenner, 
markørpenner, holdere for penner og blyanter, 
hullmaskiner, indeksdelere, blekkpatroner til penner, 
blekkleverings systemer bestående av blekkpatroner til 
penner, blekk til skriveinstrumenter, blekkstråleetiketter, 
blekkstrålepapir, blekkbånd, blekkruller, 
faktureringsskjemaer, kladdebøker, tidsskrifter, 
kjøkkenruller, etikettutskriftsmaskiner, etiketter, 
merkemaskiner for kontorbruk, etiketteringstape, 
etiketteringstape (laminert), etiketteringstape (ikke-
laminert), etikettmakere, etikettprintere, etikettskrivere, 
lamineringsfilmer, lamineringsmaskiner for kontorbruk, 
lamineringsposer, lamineringsmaskiner, laserpapir, 
laserskriverfilm, laserskriverpapir, ledninger til 
mekaniske blyanter, brosjyrer, brev- og 
dokumentsorterere (kontorrekvisita), brevsorterere, 
brevskuffer, tilbehør til ringpermer, etiketter til 
ringpermer, ringpermer, Lmapper, litteraturarkiver, 
permer med løse blader, papir til permer med løse 
blader, tidsskriftarkiver, tidsskriftsstativer, viskere til 
magnetiske tavler for tørr avtørking, magnetiske tavler 
med tørr avtørking, magnetiske tavler, postposer, 

postesker, manuskriptbøker, kartnåler, kart, 
markørpenner, markørpenner for tavler for tørr 
avtørking, markører, markeringstape, maskeringstape, 
matematikksett, mekaniske blyanter, mekaniske 
penner, meldingstavler, meldingsblokker, kjørelister, 
minimarkørpenner, ministiftemaskiner, modulære 
oppbevaringsbokser, fester, skap med mange skuffer 
for kontorbruk, flerbrukspapir, navneskilt, 
navneskiltholdere, servietter, servietter laget av papir, 
ikke-elektriske hullmaskiner, ikke-elektriske 
stiftemaskiner, notatbøker, notisblokker, notatpapir, 
notatpapirdispensere, notislapper, oppslagstavler, 
nummeretiketter, kontorpulttilbehør, bånd til 
kontormaskiner, kontormaskiner, kontorrekvisita, 
bestillingsskjemaer, emballasjemateriale, 
emballasjematerialer laget av skumplast, emballasje av 
papir og/eller papp, innpakningstau, 
innpakkingsbånddispensere, 
innpakkingsbånddispensere, polstrede konvolutter og 
poser, polstrede postartikler, polstringer, polstringer av 
papir, papir, papir- og plastsøppelsekker, papir- og 
plastsøppelposer, papirposer, papirpermer, 
papirkalkulatorruller, papirklemmedispensere, 
papirklemmer, papirskjærer, papirskjærerposer 
(papirvarer), papirtørkehåndklær, papirkniver 
(kontorrekvisita), papirservietter, papirruller, 
papirmakuleringsmaskiner, papirmakuleringsmaskiner 
for hjemmebruk eller kontorbruk, papirstiftemaskiner, 
papirstiftemaskiner, papirstiftemaskiner, 
papiroppbevaringsbokser, papirbordtepper, 
papirhåndklær, papirtrimmere, pakkemerkelapper, 
lønnsslippblanketter, penaler, blyantkopper, 
blyantholdere, blyantbegere, blyantbly, blyanter, 
blyantspissere, blyantspissere, penner, permanente 
markører, personlige organiserere [skrivesaker], 
personlige planleggere [papirvarer], kassejournaler for 
små beløp, kvitteringer for små beløp, kopimaskinpapir, 
fotografioppbevaringslommer, fotografipapir, fotopapir, 
nåler [papirvarer], planleggere (trykksaker), plastposer 
for oppbevaring og avhending av avfall, plastmapper og 
- lommebøker, plastemballasjefolie, lommeinndelere, 
polyetylenposer for omhylling eller innpakking, 
polyetylenfolier for omhylling eller innpakking, 
arkivlommer med trykknapp, bærbare hullmaskiner, 
bærbare hullmaskiner for personlige organiserere, 
bærbare skrive maskiner, porteføljekufferter, 
porteføljer, frimerker, postesker, postrør, plakater, 
postromrekvisita, postromforsyninger, poser 
[papirvarer], presentasjons- og visningsbøker, 
presentasjonstavler, fargeruller til prismaskiner, lapper 
til prismaskiner, prismaskiner, prislapper, 
utskriftskalkulatorer, utskriftsmaskiner for papirformål, 
utskriftspapir, trykket og preget materiale, skriverpapir, 
skriverbånd, prosjektarkiver, transportører, reklameark 
[flygeblader], stansede lommer, innkjøpsordreskjemaer, 
stifter, loddbøker, kvitteringsbøker, journalkort, 
resirkulert papir, refillblokker, refillpapir, refill for 
personlige planleggingskalendere og syvende sanser, 
remitteringsmeldingsskjemaer, journalkortbokser, 
journalkortholdere, journalkort, refill for viskere til tavler 
for tørr avtørking, refill til penner, markørpenner og 
markeringspenner, flytteesker, rapportarkiver, 
notisbøker til journalister, ringpermer, roterende 
kortarkiver, gummibåndballer, gummistrikkballer, 
linjaler, sikkerhetspassholdere, selvklebende kroker, 
selvklebende etiketter, selvklebende sløyfer, 
selvklebende materiale, vinkelhaker, transportetiketter, 
makuleringsmaskinposer, smøreark til 
makuleringsmaskiner, makuleringsmaskiner, 
makuleringsmaskiner for kontorbruk, 
krympepakkingsfilm, krympepakkingsmaskiner for 
kontorbruk, skissebøker, skisseblokker, permrygger for 
innbindingsformål, stempelfarge, stempelputer, 
merkepenner av standard størrelse, stempler, 
stiftfjernere, stiftemaskiner, beretningsskjemaer, 
klemmer til papirvarer, arkiver til papirvarer, mapper til 
papirvarer, klistremerker til papirvarer, klistrelapper, 
klistrelapp-terninger, klistrelapp-dispensere, limlapper, 
limbånd, oppbevaringsbokser, oppbevaringsbokser for 
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kontorbruk, oppbevaringsbokser laget av papp, 
oppbevaringsskap for kontorbruk, oppbevaringsreoler 
for kontorbruk, oppbevaringsskuffer for kontorbruk, 
oppbevaringsskuffer [unntatt møbler] for 
arkiveringsformål, oppbevaringshyller for kontorbruk, 
oppbevaringssøyler for kontorbruk, 
oppbevaringskofferter til kontorbruk, 
oppbevaringsenheter [unntatt møbler] for 
arkiveringsformål, bokpermer av strekkbart stoff, 
strekkfoliedispensere, strekkinnpakkingsfolier, tråd, 
"stud wallets", emnedelere, opphengsarkiver, 
syntetiske strekkemballasjefolier av plast, syntetiske 
strekkomslagsfolier av plast, reisekort-planleggere, 
reisekort, Treisekortsystemer, (lim)bånd [papirvarer], 
tapedispensere, tape (dobbeltsidig), 
telefonadressebøker, telefonbokpermer, "to 
do"listebøker, "to do"-lister, "to do"-blokker, tegnestifter, 
billetter, silkepapir, tørkepapir, toalettpapir, toalettrull, 
toalettseteovertrekk, silkedopapir, tonerkassetter og 
blekkpatroner til dataskrivere og faksmaskiner, digitale 
kameraer, skannere, kalkulatorer og datamaskiner, 
håndklær laget av papir, overføringsdekor, 
søppelkassekledninger, "treasury tags", 
skrivemaskinbånd, lønnskonvolutter, lommer 
(papirvarer), veggarkivsystemer, veggplanleggere, 
avfallsposer av papir, avfallsposer av plast, vanntette 
penner, ukeplanleggere, tavler (whiteboard), kluter til 
tavler, kluter (unntatte impregnerte eller til medisinsk 
bruk), omslagspapir, skriveinstrumenter, skrivepapir, 
skriveblyanter, glidelåsposer, glidelåsposer 
(gjennomsiktige), kofferter og reisesekker, 
stresskofferter, ryggsekker, sekker laget av lær, sekker 
lager av plastmaterialer, ransler, dokumentmapper, 
visittkortmapper, bæreposer, bærestropper, 
mobiltelefonetuier, datamaskinsekker, 
dokumentkofferter, skipssekker, staffelibæresekker, 
imitasjonslær for bruk med kontormøbler, ryggsekker, 
bagasje, skuldervesker, etuier til bærbare MP3-
mediaspillere, passholdere, PDA-etuier, pilotvesker, 
porteføljer, rullevesker, mapper, 3-sidige skiltholdere 
(ikke-metalliske), sperrebånd, bokser [ikke-metalliske 
strukturer], gulvskilt, grusbeholdere, ikke-metalliske 
skilt (ikke-lysende , ikke-mekaniske), veigruskasser, 
skiltholdere, skilt, skiltstativer, møbler, speil, 
billedrammer, varer av tre, kork, pil, sukkerrør, vidje, 
horn, bein, elfenben, hvalbein, skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatninger for alle disse materialene, 
eller av plast, selvklebende kroker (ikke-metalliske) til 
veggdekorasjoner, ikke-metalliske selvklebende sløyfer 
til veggdekorasjoner, aluminiumsrammer til bilder, 
korktavler, filttavler, tavler for tørr avtørking, 
meldingstavler og presentasjonstavler, 
arbeidsstasjoner for kunst- og håndverk, søppelkasser, 
bord til styrerom, bokhyller, flaskestativer, 
feiekosthåndtak, pengeskrin, sertifikatrammer, stoler, 
kleshengere, stumtjenere, datamøbler, konferansebord, 
korkplater, skap, bordstoler, skrivebordsstoler, 
skrivebord, skrivebordsskjermer, navnholdere til skrive-
bord, ikke av metall, utstillingsmontre, visningspaneler, 
skuffebokser, utstillingsmøbler, utstillingspaneler, 
utstillingsstativer, arkiveringsskap, sammenleggbare 
metallstoler, fothvilere, skammeler, rammer, rammer til 
bilder, korktavler, filttavler, tavler for tørr avtørking, 
meldingstavler og presentasjonstavler, kleshyller eller -
stativer, gruskasser, nøkkelskap, nøkkelbrikker, ikke av 
metall, nøkkelringer, ikke av metall, trappestoler, ikke 
av metall, litteraturutstillinger, litteraturutstillingshyller, 
litteraturholdere, skap, magasinhyller elle -stativer, 
mobile litteraturutstillinger, modulære arbeidsbord 
[møbler], modulære møbelenheter til bruk som 
arbeidsstasjoner, modulære hyllesystemer [møbler], 
modulære oppbevaringsbokser, mopphåndtak, ikke av 
metall, fester, metall, kontormøbler, kontorskjermer, 
innpakkingsbeholdere av plast, hengelåser, ikke av 
metall, pidestaller (møbler), fotorammer, 
oppbevaringsbokser og -kasser av polypropylen, 
plakatrammer, projektortraller, stativer, stativer for 
vannkjølerflasker, resepsjonssittegrupper, 
resirkuleringskurver, romdelere, pengeskap, ikke av 

metall, sikkerhetsbokser, ikke av metall, setetrekk til 
kontormøbler, sittegrupper, sekretærstoler, skjermer, 
hyller, hyllesystemer, skiltplater, sofaer, trappestoler, 
ikke av metall, stiger, ikke av metall, trinn, ikke av 
metall, krakker, oppbevaringsbokser (polypropylen), 
sugerør, søppelbøtter med svinglokk, bordforlengere, 
bord, håndkledispensere, fastmonterte, ikke av metall, 
trafikkjegler, veggmonterte skjermer, vanntanker (ikke 
metalliske) [beholdere], trerammer for bilder, korktavler, 
filttavler, tavler for tørr avtørking, meldingstavler og 
presentasjonstavler, arbeidsstasjoner (møbler), 
husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere, 
svamper, børster, artikler til rengjøringsformål, 
glasstøy, porselen og leirvare, kasser, boller, 
feiekoster, børster til rengjøring av elektrisk utstyr, 
bøtter, boksåpnere, rengjøringskluter, vaskesvamper, 
rensekluter, kaffemaskiner, kammer og svamper, 
servise, servise til kjøkkenbruk, koppdispensere, 
bestikk-dispensere, kopper, oppvaskbørster, 
oppvaskstativ, drikkekopper, drikkeglass, drikkeglass 
laget av plast, rørepinner, feiebrett og koster, feiebrett, 
flasker, hansker, rengjøringshansker, hansker til 
husholdnings- og kontorrengjøringsformål, hengslede 
beholdere, latekshansker, latekshansker til 
husholdnings- og kontorrengjøringsformål, 
søppelplukkere, lunsjposer , lunsjbokser, moppbøtter, 
mopphoder, mopper, kopper og lokk av papir og plast 
til kald og varm drikke, tallerkener og skåler av papir og 
plast, papirmuffer til varme kopper, papirtallerkener, 
papirdispensere, piknikbokser, piknikservise, 
piknikredskaper, piknikutstyr, tallerkener, 
resirkuleringsbøtter, kurver for gjenvinningsavfall, 
gummihansker, skuremidler, skjermrenskluter, 
skiltplater, såpe- og saniteringsmiddeldispensere, 
sportsflasker, spruteflasker og sprøyteinnretninger, 
dampmopper, sugerør, bøtter med svinglokk, 
toalettrulldispensere, håndkledispensere [ikke 
fastmonterte], søppelkasser, oppvaskskåler, 
oppvaskhansker, avfallskurver, isskraper til frontruter, 
tørkekluter til rengjøring, tråd, sekker og poser, 
polstrings- og fyllmaterialer, råfibertekstilmaterialer, 
poser til oppbevaringsformål, postvesker, 
stroppesystemer, hyssing, tekstiler og tekstilvarer, 
bordtepper, selvheftende stoff for påføring med varme, 
bannere, påstrykbart overføringsdekor av tekstil, 
kuvertbrikker, ikke av papir, bordbrikker, ikke av papir, 
kjøkkenhåndklær, håndklær (tekstil), klær, fottøy, 
hodeplagg, hansker, lett synlige klær, lett synlige 
jakker, lett synlige vester, varmesmeltbart 
overføringsdekor (tekstil-) for å festes til klesplagg, 
krok- og hempe-festemidler, fløytesnorer for antrekk, 
halskjeder for navneskilt og sikkerhetsskilt, tepper, ryer, 
matter og mattevarer, linoleum og andre materialer for 
belegging av eksisterende gulv, veggtepper, stolmatter, 
dør-, gulv- og stolmatter, dørmatter, gulv- og 
toalettmatter, gulvbelegg, gulvmatter, antisklimatter, 
spill og leker, sportsartikler, (spille)kort, spill, sleder, 
snøsleder, leketøysknapper og generelle 
forbrukervarer, nemlig kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
konfekt, sukker, kjeks, sjokoladekonfekt, 
kaffemaskinpåfyll, kryddere, konditorvarer, varm 
sjokolade, snacksmatprodukter, søtsaker (ikke-
medisinske), teposer, mineral- og kullsyreholdig vann 
og andre alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
sirup og andre preparater for å tilberede drikkevarer, 
flaskevann, drikkevann, alkoholfrie drinker, brus, 
springvann, vann og vann til vannkjølere og –
dispensere med selskapsbrands, logoer og tag lines 
etter bestilling og spesifikasjoner fra kunden; 
Promotering av andres salg av varer og tjenester 
gjennom tilpasset bestillingsforberedelse av 
spesialbekledning, markedsføringsartikler og 
insentivvarer (incentive merchandise). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295558 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711256 
(220) Inndato: 2017.08.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MONOBANK ASA, Starvhusgaten 4, 5014 BERGEN, 
Norge 

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

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295559 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711443 
(220) Inndato: 2017.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TRIBE HOLDING AS, Fridtjof Nansens plass 2, 0160 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295560 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711217 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COLOR TO THE PEOPLE AS, Observatoriegata 21, 
0254 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 35   Salg av edle metaller og deres legeringer; 
juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener; ur og 
kronometriske instrumenter samt klær, fottøy, 
hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295561 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.23, US, 87/046,443 
(210) Søknadsnr.: 201613798 
(220) Inndato: 2016.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., Suite 

11B, US-MA02210 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Implanterbar subdermal 

medikamenttilførselsanordning fylt med farmasøytisk 
preparat formulert for å stabilisere terapeutiske agenser 
ved kroppstemperatur; farmasøytiske preparater 
formulert for å stabilisere terapeutiske agenser ved 
kroppstemperatur. 

  Klasse 10   Implanterbart subdermal 
medikamenttilførselsanordning for frigjøring av en 
regulert dosering av et terapeutisk preparat; utstyr som 
brukes for å legge til rette for plassering og fjerning av 
forannevnte medikamenttilførselsanordning; medisinsk 
kit primært bestående av kirurgiske og medisinske 
apparater, instrumenter og kirurgisk forberedelsesutstyr 
som legger til rette for kirurgisk plassering og fjerning 
av forannevnte medikamenttilførselsanordning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295562 
(151) Reg.dato.: 2017.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201711219 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hoa Beauty Lashes AS, H. B. Haraldsens gate 66 A, 

3188 HORTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Kai Frobøse Moss, Storgata 26, 3181 
HORTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Lim for feste av flaske negler eller øyevipper. 
  Klasse 8   Pinsetter; øyevippetang. 
  Klasse 44   Rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; helse- 

og skjønnhetspleie for mennesker 
skjønnhetspleietjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295564 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711197 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RABMED AS, c/o Martin Vollen, Harlaug bru 21, 2676 
HEIDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Design og utvikling av smarte medisinske løsninger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295565 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201606493 
(220) Inndato: 2016.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.03 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 
Skøyen, 0212 OSLO, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Preparerte nøtter; tørket frukt; frukt- og 

nøtteblandinger. 
  Klasse 31   Nøtter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295566 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711825 
(220) Inndato: 2017.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TMF Group B.V., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 
NL-1101CM AMSTERDAM ZUIDOOST, Nederland 

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

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

forretningsvirksomhet;  bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; administrasjon av 
dataregistre; administrativ databehandling; innsamling 
og systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
bedriftsrådgivningstjenester; abonnementsbaserte 
salgstjenester for telekommunikasjonsselskaper; 
forretningsforespørsler; forretningsundersøkelser; 
forretningsinformasjon; bedriftstaksering; 
forretningsinformasjon; forretningsforskning; gallup 
avstemninger og meningsmålinger; 
prissammenligningstjenester; utarbeidelse av 
kontoutskrifter; personalkonsulenttjenester; 
sysselsettingskonsultasjon vedrørende personal og 
personellforhold; kontortjenester; HR-ledelse og 
rekrutteringstjenester; lønnsutbetalingsrådgivning; 
lønnsutbetalingsbehandlingstjenester [for andre]; 
utarbeidelse av lønningslister [for andre]; 
databehandlingstjenester innen lønnsutbetaling; 
lønnsutbetalingsassistanse; (datastyrt) 
lønnsutbetalingsforberedelser; 

lønnsutbetalingsforberedelser; administrasjon av 
utbetaling av lønn for andre; regnskapstjenester; 
bedriftsorganiseringsrådgivning og bedriftsøkonomisk 
rådgivning; utvelgelse og rekruttering av personell; 
utplassering og utstasjonering av personell. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansiell rådgivning; finansielle 
tjenester; finansielle-evalueringer; monetær virksomhet; 
bank- og kredittjenester; datamaskinbaserte 
betalingstjenester og elektroniske pengeoverføringer; 
kreditt- og debetkorttjenester; rådgivningstjenester og 
veiledning om skattespørsmål; skatt og 
avgiftsrådgivning; skatteplanlegging; skatt og 
avgiftsmessige vurderinger; forsikringstjenester; 
debiteringstjenester relatert til lønningsskatt. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester, inkludert juridisk rådgivning; 
juridiske tjenester og rådgivning knyttet til 
forretningsdrift, skatt, ansettelse, personell, HR, helse 
og sikkerhet; vurdering og evaluering av immaterielle 
rettigheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295567 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711222 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MTK NORGE AS, Postboks 5 Bøler, 0620 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter. 

  Klasse 30   Ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295568 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201706185 
(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: 

 Elements Production AS, Ulvenvegen 344, 5217 
HAGAVIK, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Knivsmedvarer, gafler og skjeer; kniver for festdrakter, 
nasjonaldrakter og bunader; slirer for kniver. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; bunadssølv; hårpynt i edelt 
metall eller overtrukket med edelt metall; knapper og 
mansjettknapper i edelt metall eller overtrukket med 
edelt metall. 

  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
spaserstokker; vesker for bruk med festdrakter, 
nasjonaldrakter og bunader; vesker og poser for 
oppbevaring av festdrakter, nasjonaldrakter og 
bunader. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; festdrakter; 
nasjonaldrakter; bunader; deler og tilbehør til 
festdrakter, nasjonaldrakter og bunader inngående i 
klassen. 

  Klasse 35   Salg av varer som nevnt i klassene 8, 14, 18 og 25, 
samt midler og preparater for rengjøring, rens og 
vedlikehold av festdrakter, nasjonaldrakter og bunader 
og tilbehør dertil. 

  Klasse 40   Skreddervirksomhet; søm av klær; kjolesøm; 
broderitjenester; søm av festdrakter, nasjonaldrakter og 
bunader. 

  Klasse 42   Design for andre av klær, fottøy, hodeplagg, 
festdrakter, smykker og varer for øvrig som nevnt i 
klassene 8, 14, 18 og 25; industridesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295569 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201709439 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arvid Natland, Svanevegen 24, 4360 VARHAUG, 
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 gjødsel, korn og andre 
typer vekstfremmende midler for dyrket mark, samt 
landbruksutstyr og -maskiner 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 44   Gartnerivirksomhet; Hagedyrking; 
Landskapsplanlegging; Landbruksvirksomhet; 
Treplanting i forbindelse med karbongjenkjøpskvoter; 
Konsulenttjenester relatert til landbruk; 
Konsulenttjenester relatert til gjødsel. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295570 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711220 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FACTLINES AS, Widerøeveien 1, 1360 FORNEBU, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Administrasjon av forsyningskjeder; 
bedriftsnettverksbygging; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk; 
tilveiebringe forretningsinformasjonskatalogtjenester, 
via et globalt datanettverk.  

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
design og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; design og utvikling av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design og utvikling av systemprogramvare for tilgang 
og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
programmering av nettsider; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk.

  Klasse 45   Gjennomgåelse av standarder og praksis for å sikre 
oppfyllelse av lover og forskrifter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295571 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711827 
(220) Inndato: 2017.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 
HAFNARFJORDUR, Island 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295572 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711828 
(220) Inndato: 2017.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXABEL AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer (software) knyttet 

til finans og investeringer [innregistrerte på 
databærere]; dataprogrammer (software) knyttet til 
finans og investeringer [nedlastbar programvare].    

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; datastyrte 
bedriftsinformasjonstjenester; faglige konsultasjoner 
om forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsbistand; forretningsforhandlingstjenester i 
forbindelse med å matche potensielle private investorer 
med entreprenører som trenger finansiering; forskning 
relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, 
markedsundersøkelser); fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; rådgivning 
vedrørende bedriftsoppkjøp; rådgivningstjenester 
vedrørende risikostyring for bedrifter; utarbeidelse av 
forretningsrapporter; utarbeidelse av 
forretningsstatistikk; konsulent- og rådgivningstjenester 
vedrørende forretningsstrategi; markedsanalyse; 
markedsstudier; promotering av varer og tjenester for 
andre på internett. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
informasjon, rådgivning, konsulenttjenester og 
research-tjenester relatert til finans og investeringer; 
finansielle rådgivningstjenester; investeringsrådgivning; 
kapitalforvaltningstjenester; fondsinvesteringstjenester; 
fremskaffelse av finansinformasjon; datastyrte 
finanstjenester; finansstyringstjenester via internett; 
Tilveiebringelse av informasjon og analyse via Internett 
innenfor finansielle investeringer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av programvare 
(software) for bruk i tilknytning til finans og 
investeringer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for bruk i tilknytning til 
finans og investeringer; utleie av dataprogramvare for 
bruk i tilknytning til finans og investeringer (SaaS). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295573 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201708233 
(220) Inndato: 2017.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRS Riflestocks AS, Ytre Haugen, 6763 HORNINDAL, 
Norge 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 

samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
brannslukningsapparater; kikkertsikter for skytevåpen. 

  Klasse 13   Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; 
fyrverkerisaker; sikteanordninger for skytevåpen 
[unntatt kikkertsikter]; skytevåpen for jakt; prosjektiler 
[våpen]; pistoler [våpen]; håndvåpen; gevær [våpen]; 
bunnstykker, for skytevåpen; ammunisjon for 
skytevåpen. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295574 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201700833 
(220) Inndato: 2017.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VIGMOSTAD & BJØRKE AS, Kanalveien 51, 5068 

BERGEN, 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; 
brannslukningsapparater. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.01.02 - nr 01/18

18 
 

(111) Reg.nr.: 295575 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711526 
(220) Inndato: 2017.09.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BioSort AS, Berghagan 3, 1405 LANGHUS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Sorteringsmaskiner, industrielle; jordbruksmaskiner. 
  Klasse 9   Måleinstrumenter; optiske apparater og instrumenter; 

sensorer [måleutstyr], utenom for medisinsk bruk. 
  Klasse 22   Fiskemerder for fiskeoppdrett. 
  Klasse 31   Oppdrettsprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295576 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.20, EM, 016626244 
(210) Søknadsnr.: 201706208 
(220) Inndato: 2017.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INR Nordic AB, Kosterögatan 15, SE-21124 MALMÖ, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Kroker av metall; håndtak av metall; beslag for skap 

av metall; stenger av metall. 
  Klasse 11   Dusjer, dusjkraner: blandebatterier, dusjdører; 

dusjvegger; blandebatterivegger [vvs]; dusjslanger; 
dusjhoder; dusjkabinetter; dusjbad; dusjkar; 
dusjtilbehør; badekar; boblebad; badekarskraner; 
vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; 
baderomssvasker; servanter, servantmøbel, 
baderomvaskerkraner; klosetter; badstuinstallasjoner; 
oppvarmede håndklestenger; baderomsinstallasjoner; 
armaturer for baderom; sokler for elektriske lamper; 
lamper; overlys; reflektorer for lamper. 

  Klasse 20   Baderomsmøbler; baderomsskap; skuffer; badespeil; 
speilskap; speil [møbler]; speilfliser; vaskeservant 
[møbler]; skap: medisinskap; benker [møbler]; kroker, 
ikke av metall; dørhandtak, ikke av metall; benkeplater; 
dører for møbler; reoler; arbeidsflater; sminkebord; 
sideskap, kommode; vitrineskap; esker av tre eller 
plast; vannlås ventil av plast. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295577 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201709942 
(220) Inndato: 2017.07.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORDIC SEAWAY SOLUTIONS AS, c/o Mounir Andrè 

O. Elbezazi, Grendalsgate 5, 6516 KRISTIANSUND N, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 
turistbyråer; turoperatør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295578 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201613029 
(220) Inndato: 2016.11.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nissan Intelligent Get&Go 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also  trading as 
Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
JP-YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og -programvare for organisering og 
behandling av utleie av motorkjøretøy, bildeling; 
datamaskinvare og -programvare for administrering av 
kjøretøyparker; databehandlingsutstyr og tilbehør 
(elektrisk og mekanisk), ment for utleie av 
motorkjøretøyer, bildeling og beslektede tjenester; 
dataprogramvare for bildeling og beslektede tjenester; 
nedlastbar programvare i form av en mobilapplikasjon 
for utleie av motorkjøretøyer, bildeling og beslektede 
tjenester; dataprogramvare for mobiltelefoner, ment for 
utleie av motorkjøretøyer, bildeling og beslektede 
tjenester; trådløs dørlåsanordning for tilgangskontroll til 
kjøretøyer; dørlåsmaskinvare og -programvare for 
tilgangskontroll til kjøretøyer; telematikkontrollenheter 
for kjøretøyer; apparater og dataprogramvare for 
fjernovervåking og fjernstyring av lading av batteri på 
elektronisk kjøretøy via Internett; apparater og 
dataprogramvare for elektrisk kjøretøy for å måle, 
registrere og overføre data om energiforbruket til 
elektronisk kjøretøy og førerens ytelse; apparater og 
dataprogramvare for å måle, registrere og overføre 
data om førerens ytelse og data om energiforbruk; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, innregistrerte 
dataprogrammer, nedlastbare 
dataprogramvareapplikasjoner, dataprogramvare og 
programvarepakker, tilknyttet dataprogramvare og 
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programvarepakker for kjøretøydeling og 
dataprogramvare og programvarepakker relatert til 
forretningsvirksomhet og til økonomiske transaksjoner. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; bakkekjøretøy; biler; kjøretøyer, ment for 
bildelingsbruk; kjøretøyer, ment for bilutleie. 

  Klasse 35   Markedsføring; reklamevirksomhet; fakturering; 
fremme varer og tjenester for andre gjennom 
administrering av bonusprogrammer som involverer 
distribusjon av kjørelengdekreditt for kjøring av 
kjøretøyer; forbrukerinformasjon vedrørende 
bildelingstjenester forbrukerinformasjon vedrørende 
utleie av biler, kjøp av biler og leasing av biler; 
forbrukerinformasjon vedrørende alternativt drevne 
kjøretøyer; bedriftsrådgivningstjenester eller 
organisasjonsrådgivningstjenester og byråer for 
handelsinformasjon, særlig relatert til utvikling, drift og 
distribusjon av elektriske servicestasjoner og 
forretningsmodeller for elektromobilitet, inkludert 
konsepter for franchise, bildeling og bilpark; reklame- 
og salgskampanje.  

  Klasse 36   Forsikring; forsikring for kjøretøy; finanstjenester; 
finansiell avregning for kjøp eller salg, og utleie av 
kjøretøy og elektriske kjøretøy, for drift av 
servicestasjoner og ladestasjoner og for utleie 
(bildeling) av kjøretøy; finanstjenester med hensyn til 
finansiering av servicestasjoner og ladestasjoner for 
kjøretøy og med hensyn til apparater og installasjoner 
for å lede, akkumulere og distribuere elektrisk energi; 
leasing av kjøretøy; forsikringsvirksomhet. 

  Klasse 37   Servicestasjoner for kjøretøy, nemlig drivstoffylling, 
vasking, rengjøring, vedlikehold og reparasjon av 
kjøretøy; servicestasjoner for elektriske kjøretøy, 
nemlig lading, utskifting og vedlikehold av 
akkumulatorer, vasking, rengjøring, vedlikehold og 
reparasjon av elektriske kjøretøy; lading av 
kjøretøybatterier  

  Klasse 38   Gi tilgang til plattformer på Internett, mobile nettverk 
eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk, nemlig 
plattformer for å organisere bildeling, utleie av bil, kjøp 
av bil, leasing av bil; informasjon om 
telekommunikasjon vedrørende bildeling, utleie av bil, 
kjøp av bil, leasing av bil; sending av meldinger som 
brukes til å organisere bildeling, utleie av bil, kjøp av 
bil, leasing av bil; dataassistert overføring av meldinger 
og bilder som brukes til å organisere bildeling, utleie av 
bil, kjøp av bil, leasing av bil. 

  Klasse 39   Utleie av biler; organisering av utleie av kjøretøyer; 
utleie av kjøretøytilbehør; bildelingstjenester og 
organisering av bildeling, særlig organisering og 
tilveiebringelse av motorkjøretøyer for delt bruk, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy for bruk i 
transport og administrasjon av leie av slike 
kjøretøymobilitetsadministrasjon av kjøretøybrukere; 
tilveiebringe informasjon vedrørende utleie av bil og 
bildelingstjenester; tilveiebringe transport via 
bildelingstjenester; tilveiebringe løsninger for 
gjennomføring av transport ved bildeling, deling av 
sjåfører for transport og transport av passasjerer; 
rådgivning og informasjon om de ovennevnte 
tjenestene; de ovennevnte tjenestene også tilveiebrakt 
via elektroniske nettverk, slik som Internett; distribusjon 
av elektrisitet for elektrisk kjøretøy via mobiltelefon og 
Internett; fremskaffelses av informasjon o, ladepunkter 
for el-bil, status for ladepunkter for el-bil og nye 
ladepunkter for el-bil inkludert lagring av slik 
informasjon, denne tjenesten skal tilveiebringes 
gjennom et GPS-navigeringssystem (GPS-
navigeringstjenester); tilveiebringelse av informasjon 
om fasiliteter for sjekk av gjenværende strømnivå i 
kjøretøyer og indikere område som kan nås med 
gjeldende batterilading, via mobiltelefon og Internett; 
motta informasjon om lokalisering av ladepunkter for el-
bil for tilveiebringelse for andre, denne tjenesten skal 
tilveiebringes gjennom et GPS-navigeringssystem 
(GPS-navigeringstjenester); transporttjenester; 
samkjøringstjenester; globalt posisjoneringssystem-
navigeringstjenester; sporing av passasjerkjøretøy via 
datamaskin eller via GPS; utleie av GPS-utstyr for bruk 
ved navigering.  

  Klasse 41   Opplæring; utdanning; utførelse av seminarer; online 
tidsskrifter og online digitale magasiner med 
informasjon, videoer om deling, utleie, kjøp og leasing 
av bil. 

  Klasse 42   Design og utvikling av online plattform- og 
nettsidetjenester relatert til transport, bildeling, utleie av 
bil, kjøp av bil, leasing av bil; tilveiebringelse av 
nettbasert og ikke-nedlastbar programvare for 
transport, bildeling, kjøp av bil, utleie av bil, leasing av 
bil; tilveiebringelse av informasjon, rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester i forbindelse med de 
forannevnte tjenester; tilveiebringelse av teknisk 
informasjon, tekniske rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester i forbindelse med de 
forannevnte tjenester; tilveiebringelse av all den 
foregående informasjon og bistand som er nødvendige 
for å kjøre via globale posisjoneringssystemer og 
satelitteknologi; utleie av apparater for registrering av 
data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295579 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201709007 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BLINOVA MARIA, Fjøsangerveien 125A, 5073 
BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295580 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201711528 
(220) Inndato: 2017.09.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LOGIQ AS, Tønne Huitfeldts plass 2, 1767 HALDEN, 
Norge 

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

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295581 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201707631 
(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: 
 Infront ASA, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software og apper. 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 

virksomhet; forretninger med fast eiendom; Finansielle 
tjenester; finansielle analyser; finansiell rådgivning; 
meglervirksomhet; investeringsrådgivningstjenester; 
rådgivning og konsulenttjenester relatert til det 
forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295582 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201707623 
(220) Inndato: 2017.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SVILL EIENDOM AS, Postboks 5666 Sluppen, 7484 
TRONDHEIM, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295583 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201707630 
(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: 

 SVILL EIENDOM AS, Postboks 5666 Sluppen, 7484 
TRONDHEIM, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295584 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.21, EM, 015966534 
(210) Søknadsnr.: 201704782 
(220) Inndato: 2017.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cramo Services AB, Box 4027, SE-16904 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Utleie av maskiner, verktøy og utstyr for bruk innen 

byggkonstruksjon; Utleie av maskineri for bruk innen 
konstruksjon; informasjon i forbindelse med utleie av 
utsyr innen byggkonstruksjon og maskineri for bruk 
innen konstruksjon. 

  Klasse 39   Utleie av transport- og lagercontainere, utleie av 
containere for lagring, utleie av lagringsanlegg, utleie 
av lagerplass, Utleie av trekkvogner og trailere; Utleie 
av traktorer. 

  Klasse 40   Utleie av generatorer; Utleie av kjøleapparater og -
anlegg; Utleie av generatorer, klimaanlegg: utleie av 
varmeinstallasjoner. 

  Klasse 43   Utleie av transportable bygninger, utleie av 
prefabrikkerte modulære bygninger; Utleie av 
midlertidig innkvartering og overnatting; utleie av 
midlertidige lokaler for trailere, tilhengere og maskiner, 
arbeidskraft og kantiner;  Utleie av 
belysningsapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295585 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.21, EM, 015966591 
(210) Søknadsnr.: 201704781 
(220) Inndato: 2017.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cramo Services AB, Box 4027, SE-16904 SOLNA, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Utleie av maskiner, verktøy og utstyr for bruk innen 
byggkonstruksjon; Utleie av maskineri for bruk innen 
konstruksjon; informasjon i forbindelse med utleie av 
utsyr innen byggkonstruksjon og maskineri for bruk 
innen konstruksjon. 

  Klasse 39   Utleie av transport- og lagercontainere, utleie av 
containere for lagring, utleie av lagringsanlegg, utleie 
av lagerplass, Utleie av trekkvogner og trailere; Utleie 
av traktorer. 

  Klasse 40   Utleie av generatorer; Utleie av kjøleapparater og -
anlegg; Utleie av generatorer, klimaanlegg: utleie av 
varmeinstallasjoner. 

  Klasse 43   Utleie av transportable bygninger, utleie av 
prefabrikkerte modulære bygninger; Utleie av 
midlertidig innkvartering og overnatting; utleie av 
midlertidige lokaler for trailere, tilhengere og maskiner, 
arbeidskraft og kantiner;  Utleie av 
belysningsapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295586 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201704769 
(220) Inndato: 2017.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 Centerville Road 
Suite 400, US-DE19808 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Forskning på fast eiendoms historie, nemlig 
markedsundersøkelser knyttet til historiske trenden 
innenfor eiendomsmarkedet.  

  Klasse 36   Eiendomstjenester, nemlig forvaltning av fast 
eiendom, utleie av boligeiendom og 
forretningseiendom, finansiering, verdivurdering, 
mekling og leasing; rådgiving og ledelse knyttet til 
investeringer i fast eiendom og avkastning (interests) 
på fast eiendom; eiendomsinvesteringstjenester; 
finanstjenester i form av porteføljetilbud bestående av 
sikkerhet støttet av fast eiendom og relaterte aktiva; 
undersøkelse av faste eiendommers finansielle 
bakgrunn. 

  Klasse 37   Konstruksjon, rehabilitering, renovering, vedlikehold 
og reparasjon av fast eiendom, konsulenttjenester 
knyttet til byggetjenester og byggeledelse, overvåkning 
av byggarbeid, bygginspeksjonstjenester. 

  Klasse 42   Utviklingstjenester knyttet til planlegging og layout av 
romløsninger (interior space) i eiendomshus, 
interiørarkitekttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295587 
(151) Reg.dato.: 2017.12.23 
(210) Søknadsnr.: 201711200 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BARTEC TECHNOR AS, Postboks 418, 4067 

STAVANGER, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Reg.nr.: 295588 
(151) Reg.dato.: 2017.12.23 
(210) Søknadsnr.: 201711201 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BARTEC TECHNOR AS, Postboks 418, 4067 

STAVANGER, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295589 
(151) Reg.dato.: 2017.12.23 
(210) Søknadsnr.: 201711202 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BARTEC TECHNOR AS, Postboks 418, 4067 
STAVANGER, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295590 
(151) Reg.dato.: 2017.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.03, US, 87/514,569 
(210) Søknadsnr.: 201711214 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OPTINOSE AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til behandling av nasale 

lidelser og tilstander; farmasøytiske preparater til 
behandling av inflammatoriske nasale lidelser og 
tilstander; farmasøytiske preparater til behandling av 
stereoidresponsive nasale lidelser og tilstander; 
farmasøytiske preparater til behandling av akutt og 
kronisk sinusitt, akutt og kronisk rhinosinusitt, 
tilbakevendende akutt rhinosinusitt, akutt forverring av 
kronisk rhinosinusitt, akutt og kronisk rhinitt, og andre 
sinonasalrelaterte sykdommer og lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0790826 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201709644 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MAYERI INDUSTRIES AS, Tabivere, EE-49214 

JÕGEVA COUNTY, Estland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Lighting materials in liquid or gel form; charcoal for 
grills, charcoal (fuel); illuminating oil, lamp oil; silicone 
oils; lubricating preparations for locks; motor fuel 
additives (non-chemical); aviation gasoline; lubricating 
oils for household machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0871647 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.10.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201604341 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UPTIME OÜ, Weizenbergi 20, EE-10150 TALLINN, 

Estland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Pre-recorded floppies and discs, including CDs and 
DVDs, sound, video and data tapes and cassettes, 
sound recording discs; microphones, headphones, 
loudspeakers; fire extinguishers. 

  Klasse 35   Advertising, including radio advertising, television 
advertising, printed advertising, outdoor advertising, 
preparation and dissemination of advertising matter, 
rental of advertising space, website advertising; 
business management assistance, including 
commercial or industrial management assistance and 
consulting, including consulting in the field of sales, 
logistic and program management, professional 
business consultancy, personnel management 
consultancy, business information, office management, 
including computerized file management services and 
word processing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.01.02 - nr 01/18

24 
 

(111) Int.reg.nr: 0937724 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201706785 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIORGIO ARMANI FACE FABRIC
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, Via Penate 4, CH-6850 MENDRISIO, Sveits

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumes, toilet water; bath and shower gels and salts 
for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; 
cosmetics especially creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and 
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
products in the form of aerosols for hair care and hair 
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and hair setting products; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1181877 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201313686 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.10, DE, 

302013035802.3/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313152 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201611774 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.12, CH, 684547 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 In&Work AG, Stadelhoferstrasse 40, DE-8001 
ZÜRICH, Tyskland 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity;  
magnetic recording media, sound recording disks;  
compact disks, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus;  cash 
registers, calculating machines; extinguishers. 

  Klasse 42   Scientific services as well as research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313183 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201611783 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 JIA SHUN 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 JIA SHUN 
(730) Innehaver: 

 FUJIAN PROVINCE JIASHUN ARTS & CRAFTS 
CORP., LTD., Chengdong Industrial Zone, Xunzhong 
Town, Dehua County, Quanzhou City, CN-362500 
FUJIAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Porcelain, enamel, pots, bowls, plates, kettles, cups; 

cups, plates, kettles, jars; porcelain ware for everyday 
use (including pots, bowls, plates, kettles, tableware, 
jars, crocks, jugs); porcelain ware for everyday use 
(including pots, bowls, plates, jars, crocks, jars, 
marmites, kettles, tableware of semiporcelain); 
porcelain ware; works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; pottery; tea services; heat insulated containers 
for beverages; crystal [glassware]. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1319204 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201613542 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ONELIFE (Société anonyme), Avenue Albert Einstein 
15, BE-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services of products intended to prevent and 

detect microbial contamination in the medical field. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1323962 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201615013 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknor Apex Company, 505 Central Ave, US-RI02861 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Thermoplastic elastomer compounds in pellet form for 
use in manufacturing in a wide variety of industries; 
plastic composite material in the form of pellets for use 
in manufacturing; semi-processed thermoplastic 
elastomer compounds for use in manufacturing in a 
wide variety of industries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331441 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201701924 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 
S.p.A., Am Strande 3d, DE-18055 ROSTOCK, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Apparatus for locomotion by air or water; passenger 
ships; bicycles. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 39   Travel arrangement, in particular cruises and tours; 

arranging, organising, and conducting cycling trips; 
transport. 

  Klasse 41   Translation; education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
discotheque services; theatre services; videotape film 
production; photography services, included in this 
class; organisation of seminars, courses and lectures; 
conducting of sports programmes, in particular 
involving diving, golf. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; restaurants, cafeterias, 
cafés and bars; catering services for theatres; catering.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334303 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201702883 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, JM, 070058 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, US-
CA90232 CULVER CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Charging technology in the nature of charging system, 

namely charging electronic components and software 
for headphones, earphones, speakers; chargers, 
charging cables for use with headphones, earphone, 
speakers; computer software incorporating feature for 
use in charging headphones, earphones, speakers; 
software and electronic components and equipment 
incorporating charging feature for wireless consumer 
electronics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340502 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201704894 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 

Minato-ku, JP-106-8620 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical preparations and substances for 

manufacturing pharmaceutical products; chemical 
additives for manufacturing medicines; chemicals for 
manufacturing cosmetics, skin cleansers and 
medicines; preservatives for pharmaceutical 
preparations; biochemicals for producing products for 
genetic pharmacology; genetic material (chemical 
substance) for producing products for genetic cell 
therapy (not medical or veterinary purposes); 
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biotechnological material (chemical substance) for 
manufacturing pharmaceutical products (not medical or 
veterinary purposes). 

  Klasse 5   Medicines and pharmaceutical products; 
biotechnological products for medical use; 
biochemicals for medical use; genetic material (tissue) 
for genetic cell therapy; diapers; diaper covers; dietary 
supplements for humans; beverages for babies; dietary 
supplements for animals. 

  Klasse 35   Retail services or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; retail services or wholesale 
services for dietary supplements for humans; retail 
services or wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; retail services or 
wholesale services for medical apparatus and 
instruments; retail services or wholesale services for 
printing machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for cameras, camera lenses, lens 
mount adapters for cameras, camera flashes, camera 
cases, lens filters for cameras, blower brushes for 
cameras, tripods for cameras, camera straps, parts and 
fittings for cameras, and other photographic machines 
and apparatus; retail services or wholesale services for 
photographic supplies; retail services or wholesale 
services for digital cameras, cell phones, covers or 
cases for digital cameras, covers or cases for cell 
phones, digital camera straps, cell phone straps, digital 
photo frames, and other telecommunication machines 
and apparatus; retail services or wholesale services for 
personal digital assistants, smartphones, covers or 
cases for smartphones and smartphonc straps; retail 
services or wholesale services for computer programs; 
retail services or wholesale services for electronic 
machines and apparatus and thier parts; retail services 
or wholesale services for paper and cardboard; retail 
services or wholesale services for pens, albums, mini 
photograph albums, photograph storage boxes, can 
containers for storing photographs, boxes for storing 
photographic films, can containers for storing 
photographic films, decoration stickers for cameras, 
decoration stickers for use on photographs, and other 
stationery; retail services or wholesale services for 
photographs and photograph stands; retail services or 
wholesale services for photo frames; online retail 
services or wholesale services for photographic 
machines and apparatus and photographic supplies; 
online retail services or wholesale services for 
telecommunication machines and apparatus, computer 
programs (including downloadable software) and 
electronic machines and apparatus and thier parts; 
online retail services or wholesale services for paper 
and stationery; online retail services or wholesale 
services for photographs and photo stands; online retail 
services or wholesale services for photo frames; online 
retail services or wholesale services for cosmetics, 
toiletries, dentifrices, soaps and detergents; online 
retail services or wholesale services for dietary 
supplements for humans. 

  Klasse 40   Custom manufacture of pharmaceuticals; printing of 
photographic images taken by a camera, digital camera 
or camera cell-phone; printing of photographic digital 
images sent through the Internet communication, 
mobile telephone communication or other 
communication; printing services of photographic 
images on covers or cases for digital cameras, 
smartphones and cell phones; printing services of 
photographic images on T-shirts and other clothing and 
cups; photographic printing services for invitation cards, 
greeting cards, post cards, calenders, business cards, 
identification cards and members cards; other 
photographic printing services; photo panel printing 
services; other photo finishing services. 

  Klasse 41   Digital editing of still images; digital editing of video 
recordings; editing photographs sent from computers or 
cell phones; digital imaging services; creating albums 
or photo books for others; publication of books; 
organization, arranging and conducting of photo 
sessions and photo contests; photo exhibitions; 

providing facilities for photo exhibitions; educational 
and instruction services relating to creating photo 
albums and related knowledge. 

  Klasse 42   Services of biotechnical, chemical and 
pharmacological laboratories, namely scientific and 
technological research relating to the production of 
chemicals and biotcchnological products for use in 
preparing pharmaceutical and veterinary preparations, 
as well as providing expert advice on the subject; 
carrying out early evaluations in the field of new 
medicines as part of scientific research; development of 
pharmaceutical preparations, medicines and 
medicaments; technological services, namely 
technological consultation and research in the 
pharmaceutical and health care industries; evaluation 
of pharmaceutical products as part of scientific analysis 
and research; research and development in the 
pharmaceutical field; scientific research, development 
and analysis relating to product development of 
pharmaceutical preparations and reagents, and 
consultancy relating thereto; advice regarding scientific 
research and analyses relating to medicines; 
development of new technologies in the biotechnology 
sector; information with regard to scientific research in 
the field of biochemistry and biotechnology; scientific 
research, including in the medical sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352345 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201708371 
(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, computer software /recorded/, 
monitors [computer hardware]. 

  Klasse 28   Games that are not included in other classes; gaming 
machines operating with coins, banknotes and cards; 
gaming machines for gambling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1352476 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708398 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.21, EM, 015245889 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Emil Deiss KG (GmbH & Co.), Lademannbogen 65, 
DE-22339 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Bags and sacks of paper or plastic for packaging; 

rubbish bags and refuse sacks (of paper or of plastic). 
  Klasse 22   Bags (sacks) for transporting and storing loose bulk 

materials; tarpaulins, nets, ropes, string, cords, 
packaging bags of textile. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352496 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201708405 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.13, EM, 016457038 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bonliva AB, Sankt Eriksgatan 117, SE-11343 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Human resources management and recruitment 
services; human resources management; providing 
employment information; personnel recruitment; 
employment agency services; job agency services for 
medical personnel; job and personnel placement; 
assistance relating to recruitment and placement of 
staff; headhunting services; serving as a human 
resources department for others; collection of 
personnel information; interviewing services [for 
personnel recruitment]; career advisory services (other 
than education and training advice); consultancy and 
advisory services relating to personnel placement; 
consultancy and advisory services relating to personnel 
management; consultancy and advisory services 

relating to personnel recruitment; employee leasing; 
personnel placement; personnel recruitment services 
and employment agencies; personality testing for 
recruitment purposes; placement of staff; professional 
recruitment services; psychological testing for the 
selection of personnel; employment counselling; 
business organisation and management consultancy in 
the field of personnel management; temporary 
personnel services; recruitment of temporary 
personnel; organising and conducting job fairs; 
business consultancy and advisory services; business 
assistance, management and administrative services; 
personnel management assistance; personnel 
management consultancy; personnel management. 

  Klasse 41   Education and instruction; education services relating 
to health; career counseling [education]; team building 
(education); organisation of teaching activities; hire of 
teaching materials; publication of instructional literature;
rental of recorded educational materials; publication of 
educational teaching materials; publication of 
educational and training guides; vocational guidance 
[education or training advice]. 

  Klasse 44   Medical counseling; professional consultancy relating 
to health care; health advice and information services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352552 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708414 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.30, EM, 016212342 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clean4green 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Trans-Textil GmbH, 11, Pommernstrasse, DE-83395 
FREILASSING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Breathable plastic film (semi-finished products) for use 

with textile goods. 
  Klasse 24   Fabrics, in particular technical and functional textiles, 

including textile laminates and coated textiles. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352888 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708467 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

J-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 
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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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352890 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708468 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, US, 87228274 
(540) Gjengivelse av merket: 

N-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352891 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708469 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, US, 87228304 
(540) Gjengivelse av merket: 

P-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352892 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708470 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, US, 87228318 
(540) Gjengivelse av merket: 

W-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352893 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708471 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

K-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. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352894 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708472 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

L-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352895 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708473 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

G-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352896 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201708474 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, US, 87228292 
(540) Gjengivelse av merket: 

O-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: 
 2017.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1355977 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201709319 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, DE, 30 2016 110 

876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wiebold-Confiserie GmbH & Co. KG, Ernst-Abbe-Str. 

2, DE-25337 ELMSHORN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Sweets, confectionery, chocolate, chocolate products, 
caramels, nougat, marzipan, nut brittle confectionery 
(finished and semi-finished products), pralines, truffles.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1356027 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201709331 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.28, CH, 698837 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 NEUCHÂTEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Recruitment services; recruitment aimed at evaluating 
and selecting university students and graduates for 
internships; provision of information relating to the 
recruitment of university graduates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1356770 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201709574 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.08, EM, 016017378 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE-10313 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded audio, visual, multimedia and textual media 

content; downloadable television programs; 
downloadable movies; downloadable podcasts; 
computer software; pre-recorded DVDs. 

  Klasse 35   Provision of advertising space, time and media; 
advertising, marketing and promotional services; 
retailing in the field of film, music, games, literature, 
magazines, computer games and electronic products; 
business analysis, research and information services; 
business assistance, management and administrative 
services; commercial trading and consumer information 
services; advertising via electronic media and 
specifically the internet; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; loyalty, incentive and bonus program 
services; advertising. 

  Klasse 38   Broadcasting services; streaming of audio material on 
the internet; streaming of video material on the internet; 
streaming of television over the internet. 

  Klasse 41   Entertainment information; television show production; 
film distribution; film production services; audio and 
video production, and photography; entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1356775 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201709575 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.07, DE, 30 2016 105 

256 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44, DE-

51469 BERGISCH GLADBACH, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Artificial sweeteners [chemical preparations]; 
chemicals used in the manufacture of confectionery; 
low calorie sweeteners [artificial, chemical]; synthetic 
sugar replacements (chemical preparations); vitamins 
for use in the manufacture of food supplements; 
antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements; proteins for use in the manufacture of 
food supplements. 

  Klasse 5   Pharmaceuticals; natural therapeutics; dietetic 
preparations; nutritional supplements; artificial 
sweeteners adapted for diabetics; dietetic foodstuffs; 
dietetic preparations for medical or veterinary 
purposes; infant formula; salts for medical purposes; 
vitamins and trace minerals, especially in powdered 
form and as tablets, also as effervescent tablets; herbal 
teas and medicinal plant extracts for medical purposes.

  Klasse 29   Meat; fish, not live; poultry, not live; game, not live; 
meat extracts; prepared, especially preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables [including nuts 
and pulses]; processed mushrooms; jellies; jams; 
compotes; eggs; milk; milk products; dairy products and 
dairy substitutes; coffee creamer; powdered milk for 
food purposes; mixed milk beverages (milk 
predominating); edible oils; edible fats; sea foods; 
molluscs; birds eggs and egg products; powders 
containing protein [foodstuffs]; pollen prepared as 
foodstuff; soya preparations; all of the aforesaid goods 
in this class also in instant form where possible. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; edible ices; honey; 
golden syrup; natural sweeteners, especially thaumatin 
and stevia; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces [condiments]; spices; ice for 
refreshment; powdered edible ices and preparations for 
making edible ices; fruit tea and infusions, not for 
medical purposes; chocolate; chocolate goods; 
confectionery; chewing gum for non-medical purposes; 
cappuccino; cappuccino beverages; cappuccino 
beverage powder; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; fruit tea-based beverages; cocoa-based 
beverages; drinking chocolate; beverage powders 
containing caffeine, cocoa and/or chocolate; iced 
coffee; iced coffee powder; nut-nougat creams; cocoa 
and nut pastes; dietetic foodstuffs for non-medical use 
on the basis of carbohydrates and/or roughage, also 
incorporating vitamins, minerals, trace elements either 
alone or in combination, as far as included in this class; 
coffee concentrates; espresso; coffee capsules; coffee 
pods; espresso pods; all of the aforesaid goods in this 
class also instant form, if possible; pastry and 
confectionery; ice, ice creams, frozen yogurts and 
sorbets; foodstuffs made of a sweetener for sweetening 
desserts; natural sweeteners; chocolate syrups. 
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  Klasse 32   Beer; mineral water [beverages]; aerated water; non-
alcoholic beverages; non-alcoholic fruit beverages, fruit 
tea beverages, fruit juice beverages, fruit juices and 
vegetable juices; fruit syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages; isotonic beverages; 
protein drinks; beverage powders for the preparation of 
non-alcoholic and isotonic beverages [also containing 
sugar]; preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1357018 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201709614 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.29, EM, 016104895 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Landshypotek Bank AB (publ), Box 14092, SE-10441 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cash registers; calculating machines; data processing 

equipment; computers; computer software; electronic 
payment terminals; money dispensing and sorting 
devices; encoded electronic chip cards; encoded cards 
for use in relation to the electronic transfer of financial 
transactions; software for card readers; secure 
terminals for electronic transactions; application 
software; computer communication software to allow 
customers to access bank account information and 
transact bank business; interactive computer software; 
interactive computer software enabling exchange of 
information; digital boards; graphical user interface 
software; data processing software for graphic 
representations. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; clerical services; 
economic forecasting; merchandising; financial 
marketing; business promotion; business marketing 
(advertising); on-line promotion of computer networks 
and websites; Internet marketing; promotional 
marketing; arranging of commercial and business 
contacts; administration of business affairs; business 
planning services; administration relating to business 
planning; business organization; preparation of 
economic reports; business information; economic 
forecasting and analysis; economic forecasting; 
economic information services for business purposes; 
economic forecasting analysis for business purposes; 
consultancy regarding business organisation and 
business economics; economic analysis for business 
purposes. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial and monetary services, and 
banking; banking; banking and financing services; 
electronic banking services; bank card, credit card, 
debit card and electronic payment card services; 
financial transfers and transactions, and payment 
services; administration of financial affairs; financial 
management; financial information, data, advice and 
consultancy services; financial investment; investment 
services; investment information; financial investment 
advisory services; financial advice; financial analysis; 
financial services relating to property; financial services 
for the purchase of real estate; financial loan services; 
real estate consultancy; independent financial planning 
advice; advisory services relating to [financial] risk 
management; services for debiting and crediting 
financial accounts; execution of financial transactions 
(services for the -); factoring; financial guarantees 

[surety services]; financial security underwriting 
services; insurance services relating to property; 
brokerage; electronic wallet services (payment 
services); provision of loans; loan advice and loan 
procurement services; insurance services; lease-
purchase financing; brokerage for hire-purchase; 
instalment loans; financial services related to home 
loans; financing of home loans; mortgage advice; 
financing and funding services; stock debenture 
brokerage; trusteeship representatives; custodian 
services for stocks; credit card and payment card 
services; fund management; establishment of trusts 
(services for the -); provision of financial information 
relating to the stock exchange; consolidation of debt 
(services for the -); dispensing of cash; electronic funds 
transfer; financial banking services for the deposit of 
money; financial banking services for the withdrawal of 
money; computerised banking services; bank account 
information services; banking and financial services; 
bank account and savings account services; 
processing of payments for banks; financial services 
relating to bank cards; computerised information 
services relating to banking matters; banking services 
relating to the transfer of funds from accounts; 
electronic banking via a global computer network 
[internet banking]; banking services in relation to the 
electronic transfer of funds; financial services relating to 
savings; issuing electronic payment cards in connection 
with bonus and reward schemes; management of 
savings accounts; financial appraisal services; banking 
services for deposit-holding; banking services for 
deposit-taking; advisory services relating to money 
management; financial advice and consultancy 
services; foreign currency exchange services; currency 
trading and exchange services; valuation services; 
preparation and analysis of financial reports; personal 
financing services; personal banking services; personal 
financial banking services; personal financial planning 
services; forecasts of financial transactions. 

  Klasse 38   Providing access to an Internet discussion website; 
Internet based telecommunication services; digital 
transmission of data; digital transmission services; 
digital communications services; transmission of digital 
information; digital transmission of data via the Internet; 
transmission of news and current affairs information; 
electronic communication services for banks. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; security consultancy; online 
social networking services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1357084 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201709624 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.28, KR, 

4020170055072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Coupang Corp., (Shincheon-dong) 18th Floor, 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, KR-SEOUL, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery of 
freight; storage of goods and parcels; storage of cargo 
container; transportation, packaging and storage of 
goods; rental of warehouses; warehouse storage; 
delivery of goods; same day delivery services; express 
delivery of goods; provision of tourist travel information; 
arranging of travel tours; travel reservation; booking of 
seats for travel; postal, freight and courier services; 
logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of goods; storage of oil; 
depot services for the storage of vehicles; physical 
storage of electronically stored archived data; 
packaging of goods; warehousing; transportation and 
storage of goods in refrigerated conditions; consultancy 
relating to the storage and transportation of goods; 
consultancy relating to transportation and storage 
services provided via telephone call centers and 
hotlines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.01.02 
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Ansvarsmerker 

(111) Reg.nr.: 295563 
(151) Reg.dato.: 2017.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.15 

(210) Søknadsnr.: 201715302 
(220) Inndato: 2017.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

GULLMESTER BEMILLA AS, Maridalsveien 152, 0461 
OSLO, Norge 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving
 
 

(111) Reg.nr.: 82298 
(210) Søknadsnr.: 104434 
(450) Reg. kunngjort: 1971.07.27 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.06.15 

(540) Gjengivelse av merket 

WHISPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Midler til legems- og skjønnhetspleie, herunder 
toalettsåpe i flytende og halvfast form, sjampo, hårvann 
og andre hårpleiemidler; deodoranter for personlig bruk 
og anti-perspirasjonsmidler; eteriske oljer, kosmetiske 
preparater for bad, rensekremer. 

 
(730) Tidligere innehaver: 

 The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble 
Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 

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

OSLO, Norge 
(730) Ny innehaver: 

 dōTERRA Holdings, LLC. , 389 South 1300 West, 
UT84062, PLEASANT GROVE, US 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving er trukket.
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0692951 
(210) Søknadsnr.: 199805818 
(151) Reg.dato: 1998.03.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.03.26 

(220) Inndato: 1998.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

ZURZACH, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Articles of clothing (including woven and knitted 
articles) for men, women and children (including outer 
clothing and underwear); underwear and nightwear; 
swimsuits, bathing trunks, bath robes, bath jackets; 
leisure wear, beach and sportswear; ties, suspenders, 
gloves, hosiery: foundation garments, namely bodices, 
corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments for 
clothing purposes, suspender belts, pantie-girdles, roll-
on girdles, panties, dancing belts and brassieres; 
footwear; headgear. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0945036 
(210) Søknadsnr.: 201001761 
(151) Reg.dato: 2007.11.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.11.14 

(220) Inndato: 2010.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORTHOLITE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 O2 Partners, LLC, 9 Research Drive, Suite 7, US-

MA01002 AMHERST, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Polyurethane foam. 
  Klasse 25   Footwear insoles; insoles. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1220920 
(210) Søknadsnr.: 201602297 
(151) Reg.dato: 2014.07.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.07.07 

(220) Inndato: 2016.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOLD METALS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson Court, 

US-IL60031 GURNEE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Cosmetic cases sold filled with cosmetic brushes; 
facial sponges for applying make-up; cosmetic brushes.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1225827 
(210) Søknadsnr.: 201414247 
(151) Reg.dato: 2014.03.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.03.18 

(220) Inndato: 2014.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Algol OY, Karapellontie 6, FI-02610 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemicals used in science and photography, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs and beverages; tanning substances; 
chemical additives for food, beverages and foodstuffs; 
food preservative compositions; citric acid; detergents 
for industrial use. 

  Klasse 2   Raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

  Klasse 3   Cosmetics; cleaning preparations for personal use. 
  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 

wetting and binding compositions; fuels including motor 
spirit and illuminants. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

  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. 

  Klasse 7   Machine tools; motors and engines except for land 
vehicles; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); ramps; loading 
equipment; openers and closers for doors; conveyors 
and conveyor belts; lifting and hoisting equipment; 
industrial blowers; pumps; compressors. 

  Klasse 9   Laboratory apparatus; protective and safety 
equipment; tachometers, magnets for lifting; sensors 
and detectors; measuring devices and apparatus; 
electrical distributing bus bars; instruments for 
monitoring traffic; storage units for cupboard 
conversions and lockers for laboratory use. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus, 
equipment and instruments; medical furniture and 
bedding; equipment for moving patients; walking aids 
for medical purposes; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; orthopedic and 
mobility aids. 

  Klasse 11   Sanitary and bathroom installations and accessories 
thereof; cooling, heating and warming devices and 
apparatus; burners; bathroom plumbing fixtures; bath 
fittings. 

  Klasse 12   Accessories for wheelchairs, electric wheelchairs, 
invalids' carriages and mopeds; wheelchairs; electric 
wheelchairs and mopeds; safety seats; mobility 
conveyances; invalids' carriages; braking systems for 
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vehicles and parts thereof. 
  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 

stones; horological and chronometric instruments. 
  Klasse 19   Non-metallic rigid pipes for building; non-metallic 

transportable buildings; monuments, not of metal. 
  Klasse 20   Furniture for the physically handicapped, those of 

reduced mobility and invalids; bathroom furniture; 
bathroom mirrors; storage units. 

  Klasse 22   Non-metallic ropes for lifting articles. 
  Klasse 32   Preparations for making beverages. 
  Klasse 35   Advertising, business management, business 

administration, business auditing, office functions, 
wholesale services for the following goods: chemicals 
used in science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire 
extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving 
foodstuffs and beverages, tanning substances, 
adhesives used in industry, chemical additives for food, 
beverages and foodstuffs, food preservative 
compositions, citric acid, detergents for industrial use, 
raw natural resins, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists, cosmetics, 
cleaning preparations for personal use, industrial oils 
and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels including motor spirit and 
illuminants, pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies, plasters, materials for dressings, 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, common metals and their alloys, metal 
building materials, transportable buildings of metal, 
materials of metal for railway tracks, non-electric cables 
and wires of common metal, ironmongery, small items 
of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, 
goods of common metal, ores, machines and machine 
tools, motors and engines except for land vehicles, 
machine coupling and transmission components except 
for land vehicles, ramps, loading equipment, openers 
and closers for doors, conveyors and conveyor belts, 
lifting and hoisting equipment, industrial blowers, 
pumps, compressors agricultural implements other than 
hand-operated, incubators for eggs, information 
technology systems, laboratory apparatus, protective 
and safety equipment, tachometers, magnets for lifting, 
sensors and detectors, measuring devices and 
apparatus, bus bars, instruments for monitoring traffic, 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, hospital equipment and medical furniture 
and bedding, equipment for moving patients, walking 
aids for medical purposes, storage solutions for 
laboratories, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic 
articles, suture materials, orthopedic and mobility aids, 
sanitary and bathroom installations and accessories 
thereof, cooling, heating and warming devices and 
apparatus, burners, bathroom plumbing fixtures, bath 
fittings, accessories for vehicles, wheelchairs, electric 
wheelchairs and mopeds, safety seats, mobility 
conveyances, invalids' carriages, braking systems for 
vehicles and parts thereof, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, non-metallic rigid pipes for 
building, non-metallic transportable buildings, 
monuments not of metal, furniture for the physically 
handicapped, those of reduced mobility and invalids, 
bathroom furniture, bathroom mirrors, storage units, 
non-metallic ropes for lifting articles, preparations for 
making beverages. 

  Klasse 37   Building construction. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; industrial analysis and research 

services; design and development of computer 
hardware and software; bathroom design services. 

  Klasse 44   Medical and pharmaceutical services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry services. 

  Klasse 45   Advisory services relating to regulatory affairs. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1274049 
(210) Søknadsnr.: 201514504 
(151) Reg.dato: 2015.05.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.12 

(220) Inndato: 2015.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sling Shot 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Super Training Products LLC, 4516 Redbud Drive, US-

CA95618 DAVIS, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Elastic compression sleeves made of woven polyester 
for arms, knees, chest and back to increase one 
repetition maximum for use in weightlifting, bench 
pressing and powerlifting; exercise and fitness 
equipment, namely, elastic compression sleeves made 
of woven polyester for arms, knees, chest and back for 
use in hip circle stretching for the lower body. 

  Klasse 25   Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats 
and caps, athletic uniforms; clothing for exercise, 
weight lifting, and power-lifting, namely, moisture-
wicking sports shirts, shorts, and wristbands. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1299940 
(210) Søknadsnr.: 201607077 
(151) Reg.dato: 2016.02.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.12 

(220) Inndato: 2016.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAISON CASTEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Castel Freres, 24, rue Georges Guynemer, F-33290 

Blanquefort, FR-, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (excluding beers), namely wines 
(excluding German wines). 

  Klasse 35   Wholesale or retail sale services for kitchen utensils 
and containers, glassware, porcelain and earthenware, 
drinking glasses, decanters, corkscrews, non-alcoholic 
and 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;  services 
provided by a franchiser, namely assistance in running 
or managing commercial businesses within a network 
of shops. 

  Klasse 39   Travel organization in the field of wine tourism; 
preparation of excursions in the field of wine tourism; 
organization of sightseeing tours in the field of wine 
tourism; booking of sightseeing tours through agencies 
in the field of wine tourism; tourist information relating 
to trips in the field of wine tourism; tourist information 
services relating to tourist trips via the Internet in the 
field of wine tourism; rental of guest rooms in the field 
of wine tourism. 

  Klasse 43   Coffee shops; restaurants; public houses; bars; rental 
of reception halls; temporary accommodation 
reservations (boarding houses); information relating to 
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oenology; consulting in oenology; beverage tasting 
service (bar services). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1317583 
(210) Søknadsnr.: 201612959 
(151) Reg.dato: 2016.10.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.07 

(220) Inndato: 2016.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAVANNAH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Meadowbrook Farms B.V., Hoofdweg 523, NL-2131MT 

HOOFDDORP, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; living animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; malt. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1322089 
(210) Søknadsnr.: 201614505 
(151) Reg.dato: 2016.05.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.05.13 

(220) Inndato: 2016.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXTEV TCR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, Anting 

Town, Jiading District, CN-201805 SHANGHAI, Kina 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sport cars; cars; motors for land vehicles; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles; electric 
vehicles; motocycles; all these goods being not in 
relation with military and defense or security fields and 
especially with the vehicles for defence forces or in 
charge of security forces. 

  Klasse 37   Motor vehicle maintenance and repair; car washing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle battery charging; all these 
services being not in relation with military and defense 
or security fields and especially with the vehicles for 
defence forces or in charge of security forces. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1351501 
(210) Søknadsnr.: 201708110 
(151) Reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.02.21 

(220) Inndato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IPP industries Sàrl, c/o Christian Tissières Rue du 

Paradis 39, CH-1967 BRAMOIS, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Boxes of metal; small hardware of metal; chains of 
metal; couplings for chains; straps of metal for handling 
loads; wrapping or binding bands of metal; reinforcing 
materials of metal for machine belts; threaded 
fasteners of metal; non-electric cable joints of metal; 
steel wires; junctions of metal for pipes, including those 
made from alloy steel and titanium; anchor plates; 
metal expanding sleeves for affixing screws; metal 
expansion joints for floors and walls; screws of metal; 
nuts of metal; clips of metal for cables and tubes; dock 
cleats of metal; bolts of metal; anchors; nail articles; 
nails; flooring nails of metal; rivets, cramps and nails of 
metal; rivets of metal; threaded rods of metal; metal 
connectors for decking and decking joists; metal 
castings; steel forgings; buckles of common metal 
(hardware); hooks (metal hardware); pins of metal; 
goods of common metal not included in other classes. 

  Klasse 7   Power tools; electric drills; pneumatic hand drills; 
rotary drilling machines; hammer drills; electric 
screwdrivers; drilling machines and their parts; impact 
wrenches; electric hammers; pneumatic hammers; 
electric sanders; polishing machines and apparatus 
(electric); saws (machines); jigsaws (power tools); saw 
blades (parts of machines); screw pumps; multi-phase 
screw pumps; screw conveyors; milling machines; 
lathes [machine tools]; electric knives; electric nail 
guns; pneumatic nail guns; rivet guns; chucks (parts of 
machines); drill sharpening machines; tool bits for 
machines; drilling bits (parts of machines); blades 
(parts of machines); blades for electric saws; flap disks 
for power-operated grinders; bits for electric drills; 
electric nail extractors. 

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements; hammers 
(tools); sledgehammers; hand-operated nail extractors; 
scissors; punches (tools); riveters (tools); clamps; 
vices; saws (tools); saw holders; blades for hand saws; 
center punches (tools); nail punches; knives; bolt 
cutters (hand tools); screwdrivers; clips (hand tools); 
tap wrenches; bits (parts of tools); wrenches (tools); 
ratchets; nut wrenches; adjustable wrenches; screw 
wrenches,; flexible head spanners; socket spanners; 
diggers (tools); lifting jacks, hand-operated; guns 
(tools); implements for decanting liquids [hand tools]; 
braiders (tools); tool belts [holders]; graving tools; 
shears; wire cutters; hand-operated staple guns; tool 
holders; drill holders (tools); planers (hand tools); 
extensions for hand tools; gimlets (hand tools). 

  Klasse 10   Dental screws; bone screws. 
  Klasse 20   Work benches; boxes of wood or plastic; storage 

furniture; hooks not of metal; tool handles, not of metal; 
threaded fasteners not of metal; pegs [pins], not of 
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metal; expanding sleeves, not of metal, for affixing 
screws; binding screws, not of metal, for cables; 
screws, not of metal; collars, not of metal, for fastening 
pipes; clips, not of metal, for cables and pipes; bolts, 
not of metal; nuts, not of metal. 
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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.: 201707494 
(730) Søker: 
 Norway Sports Adventures AS, Eikelundveien 21, 0588 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108545 
(210) Søknadsnr.: 19801477 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, 

Bracknell, GB-RG426EY BERKSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 145446 
(210) Søknadsnr.: 19895595 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 145545 
(210) Søknadsnr.: 19895597 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147500 
(210) Søknadsnr.: 19895596 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162370 
(210) Søknadsnr.: 19930947 
(730) Innehaver: 
 NOBIA NORWAY AS, Trollåsveien 6, 1414 TROLLÅSEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 

(111) Reg.nr.: 187601 
(210) Søknadsnr.: 19974996 
(730) Innehaver: 
 Marston's Plc, Marston's House, Brewery Road, GB-

WV14JT WOLVERHAMPTON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189095 
(210) Søknadsnr.: 19974845 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197882 
(210) Søknadsnr.: 19960668 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 199137 
(210) Søknadsnr.: 199811700 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 199474 
(210) Søknadsnr.: 199811697 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
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(111) Reg.nr.: 199884 
(210) Søknadsnr.: 199904995 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200107 
(210) Søknadsnr.: 199904994 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200517 
(210) Søknadsnr.: 199905975 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207796 
(210) Søknadsnr.: 200005604 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210216 
(210) Søknadsnr.: 200103006 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, 

Bracknell, GB-RG426EY BERKSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 225633 
(210) Søknadsnr.: 200401818 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226797 
(210) Søknadsnr.: 200401873 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229279 
(210) Søknadsnr.: 200407379 
(730) Innehaver: 
 Zimmer Biomet Spine, Inc., 310 Interlocken Parkway, 

Suite 120, US-CO80021-3464 BROOMFIELD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245838 
(210) Søknadsnr.: 200802653 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245940 
(210) Søknadsnr.: 200802902 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246518 
(210) Søknadsnr.: 200804657 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247464 
(210) Søknadsnr.: 200807778 
(730) Innehaver: 
 Rotam Ltd, Unit 6, 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 

Street, HK-CHAI WAN, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
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(111) Reg.nr.: 247465 
(210) Søknadsnr.: 200807779 
(730) Innehaver: 
 Rotam Ltd, Unit 6, 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 

Street, HK-CHAI WAN, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250074 
(210) Søknadsnr.: 200802584 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250075 
(210) Søknadsnr.: 200802586 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250076 
(210) Søknadsnr.: 200802619 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250938 
(210) Søknadsnr.: 200901781 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257692 
(210) Søknadsnr.: 201006692 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259578 
(210) Søknadsnr.: 201012053 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262753 
(210) Søknadsnr.: 201105009 
(730) Innehaver: 
 Zimmer Biomet Spine, Inc., 310 Interlocken Parkway, 

Suite 120, US-CO80021-3464 BROOMFIELD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263019 
(210) Søknadsnr.: 201012051 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263072 
(210) Søknadsnr.: 201109462 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263719 
(210) Søknadsnr.: 201110343 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266729 
(210) Søknadsnr.: 201204414 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
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(111) Reg.nr.: 267304 
(210) Søknadsnr.: 201203796 
(730) Innehaver: 
 BB BANK ASA, Postboks 956 Sentrum, 5808 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman AS, Rådhusgt. 

5B, 0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275517 
(210) Søknadsnr.: 201012052 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276111 
(210) Søknadsnr.: 201402093 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280553 
(210) Søknadsnr.: 201402091 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280688 
(210) Søknadsnr.: 201414793 
(730) Innehaver: 
 BB BANK ASA, Postboks 956 Sentrum, 5808 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS, 

Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284930 
(210) Søknadsnr.: 201512559 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285743 
(210) Søknadsnr.: 201513904 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood AS, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288116 
(210) Søknadsnr.: 201414791 
(730) Innehaver: 
 BB BANK ASA, Postboks 956 Sentrum, 5808 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS, 

Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291715 
(210) Søknadsnr.: 201612426 
(730) Innehaver: 
 BB BANK ASA, Postboks 956 Sentrum, 5808 BERGEN, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.15 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 189095 
(210) Søknadsnr.: 19974845 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199137 
(210) Søknadsnr.: 199811700 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199474 
(210) Søknadsnr.: 199811697 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199884 
(210) Søknadsnr.: 199904995 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200107 
(210) Søknadsnr.: 199904994 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200517 
(210) Søknadsnr.: 199905975 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207796 
(210) Søknadsnr.: 200005604 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229279 
(210) Søknadsnr.: 200407379 
(730) Innehaver: 
 Zimmer Biomet Spine, Inc., 310 Interlocken Parkway, 

Suite 120, US-CO80021-3464 BROOMFIELD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266729 
(210) Søknadsnr.: 201204414 
(730) Innehaver: 
 Obagi Cosmeceuticals LLC, 2760 Kilroy Airport way, suite 

500, US-CA90806 LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.13 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1282994 
(151) Reg.dato.: 2015.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.05 

(210) Søknadsnr.: 201600183 
(220) Inndato: 2016.01.07 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstrasse 13, 
70469  STUTTGART, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Storage racks of metal, storage containers of metal, 

storage pallets of metal. 
  Klasse 7   Mechanical storage, retrieval and commissioning 

apparatus for use in warehouse systems. 
  Klasse 20   Storage racks not of metal, storage containers not of 

metal, storage pallets not of metal. 
  Klasse 41   Providing of training and further training in the field of 

computer programs and computer software for the 
logistics and intralogistics sectors, in particular training 
for users of computer programs and computer software 
of the aforesaid kind. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1304958 
(151) Reg.dato.: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Søknadsnr.: 201608982 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.12.14, EM, 014904668 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(531) Fig. klass.: 260106 Mange sirkler eller ellipser 

ved siden av hverandre, eller 
skjærende hverandre .OL-ringer 

(591) Informasjon om farver som merket er krevet 
vernet for: 

 Gray, blue, red and orange., 
(730) Innehaver: 

 B Medical Systems S.à r.l., 17, op der Hei, 9809 
HOSINGEN, Luxembourg (LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Information technology equipment; apparatus and 

instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, monitoring, measuring, 
signaling and controlling temperatures and information 
for the storage and transport of sensitive medical, 
pharmaceutical and laboratory items such as vaccines, 
blood and blood components, temperature-sensitive 
pharmaceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs and food and beverages; electric sensors; 
optical and electro-optical sensors; sensors for the 
determination of temperatures, positions and distances; 
battery charging equipment; computer software; 
application software; biological safety cabinets; radio-
frequency identification (RFID) tags, readers and 
systems; apparatus and instruments for tele- and radio-
communication systems and data processing; 
converters and inverters for electrical energy; 
centrifuges for laboratory use; incubators for laboratory 
items such as vaccines, blood and blood components, 

temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs and for 
temperature sensitive goods including food and 
beverages. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments, such as 
incubators for temperature sensitive medical, 
pharmaceutical and laboratory items such as vaccines, 
blood and blood components, temperature-sensitive 
pharmaceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs; active and passive transport boxes for 
medical purposes; platelet agitators. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, ventilating and air conditioning 
and purification equipment; cool boxes (electric-); 
portable active and passive cold boxes (electric-); 
electric refrigerators; freezers (electric-); lamps; fans; 
ice machines and apparatus; refrigerators, freezers and 
ultralow freezers; refrigerators, freezers and ultralow 
freezers for medical purposes. 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100087 2028.01.26 
  

 
131266 2028.01.07 
  

 
131418 2028.01.21 
  

 
132147 2028.05.05 
  

 
187418 2027.12.18 
  

 
187426 2027.12.18 
  

 
187427 2027.12.18 
  

 
187461 2027.12.18 
  

 
187463 2027.12.18 
  

 
187469 2027.12.18 
  

 
187502 2027.12.18 
  

 
187503 2027.12.18 
  

 
187507 2027.12.18 
  

 
187875 2028.01.08 
  

 
189175 2028.03.26 
  

 
189617 2028.04.30 
  

 
189731 2028.04.30 
  

 
189785 2028.04.30 
  

 
189786 2028.04.30 
  

 
190223 2028.05.20 
  

 
243189 2027.12.17 
  

 
243263 2027.12.18 
  

 
243293 2027.12.19 
  

 
243406 2028.01.04 
  

 
243407 2028.01.04 

243580 2028.01.11 
  

 
243595 2028.01.11 
  

 
244017 2028.01.31 
  

 
244246 2028.02.13 
  

 
244270 2028.02.14 
  

 
244274 2028.02.14 
  

 
244782 2028.03.10 
  

 
244797 2028.03.11 
  

 
244963 2028.03.25 
  

 
245405 2028.04.15 
  

 
245662 2028.04.29 
  

 
245793 2028.05.07 
  

 
246197 2028.06.03 
  

 
246474 2028.06.19 
  

 
36314 2028.01.26 
  

 
73975 2028.03.21 
  

 
74137 2028.04.18 
  

 
99988 2028.01.05 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0434530 2027.12.08 
  

 
0518184 2027.11.11 
  

 
0521010 2027.12.03 
  

 
0683819 2027.10.27 
  

 
0684121 2027.12.01 
  

 
0684485 2027.11.25 
  

 
0684544 2027.12.02 
  

 
0684922 2027.12.03 
  

 
0685064 2027.12.05 
  

 
0685687 2027.12.05 
  

 
0686047 2027.12.05 
  

 
0686134 2027.12.03 
  

 
0686197 2027.12.02 
  

 
0686321 2027.12.02 
  

 
0686324 2027.12.02 
  

 
0686614 2027.12.05 
  

 
0688902 2027.11.10 
  

 
0689973 2027.12.02 
  

 
0690516 2027.12.05 
  

 
0690993 2027.12.02 
  

 
0690994 2027.12.02 
 
 

 

0691806 2027.10.30 
  

 
0924746 2027.04.05 
  

 
0932126 2027.07.13 
  

 
0938633 2027.06.28 
  

 
0939581 2027.09.12 
  

 
0945508 2027.10.30 
  

 
0945821 2027.10.10 
  

 
0945822 2027.10.10 
  

 
0945977 2027.11.08 
  

 
0946386 2027.10.10 
  

 
0946654 2027.11.09 
  

 
0947122 2027.10.30 
  

 
0947124 2027.12.03 
  

 
0947351 2027.11.16 
  

 
0947380 2027.12.03 
  

 
0947603 2027.11.28 
  

 
0947938 2027.11.27 
  

 
0948173 2027.10.30 
  

 
0948258 2027.12.07 
  

 
0948376 2027.10.30 
  

 
0948415 2027.12.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0948451 2027.12.07 
  

 
0949361 2027.12.04 
  

 
0949433 2027.12.04 
  

 
0949453 2027.12.05 
  

 
0949465 2027.12.06 
  

 
0949471 2027.12.04 
  

 
0949476 2027.12.06 
  

 
0949506 2027.12.04 
  

 
0949749 2027.11.13 
  

 
0949966 2027.12.07 
  

 
0950135 2027.12.04 
  

 
0950346 2027.12.06 
  

 
0950370 2027.12.06 
  

 
0950495 2027.11.05 
  

 
0950743 2027.12.04 
  

 
0950756 2027.12.06 
  

 
0950818 2027.12.04 
  

 
0950938 2027.12.04 
  

 
0951394 2027.12.05 
  

 
0951444 2027.12.03 
  

 
0951514 2027.12.03 
  

 
0952220 2027.12.04 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0952423 2027.11.07 
  

 
0952735 2027.12.05 
  

 
0953028 2027.12.07 
  

 
0953029 2027.12.07 
  

 
0953357 2027.12.03 
  

 
0954703 2027.12.04 
  

 
0954704 2027.12.04 
  

 
0954705 2027.12.05 
  

 
0954706 2027.12.07 
  

 
0954707 2027.12.07 
  

 
0954708 2027.12.07 
  

 
0954945 2027.12.04 
  

 
0954946 2027.12.07 
  

 
0955108 2027.12.04 
  

 
0955234 2027.12.07 
  

 
0955419 2027.11.20 
  

 
0955898 2027.12.04 
  

 
0955899 2027.12.05 
  

 
0955900 2027.12.04 
  

 
0955901 2027.12.04 
  

 
0955903 2027.12.04 
  

 
0956417 2027.12.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0956495 2027.11.09 
  

 
0957894 2027.11.05 
  

 
0958941 2027.11.13 
  

 
0958942 2027.12.07 
  

 
0958949 2027.12.08 
  

 
0959013 2027.12.04 
  

 
0959178 2027.12.05 
  

 
0960117 2027.12.05 
  

 
0960117 2027.12.05 
  

 
0960575 2027.12.06 
  

 
0962272 2027.11.05 
  

 
0963654 2027.12.05 
  

 
0963886 2027.11.15 
  

 
0967259 2027.09.20 
  

 
0967378 2027.12.05 
  

 
0967406 2027.12.05 
  

 
0967407 2027.12.03 
  

 
0968567 2027.12.06 
  

 
0971106 2027.11.29 
  

 
0971668 2027.11.07 
  

 
0972242 2027.11.29 
  

 
0973334 2027.12.07 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0973334 2027.12.07 
  

 
0973989 2027.12.04 
  

 
0974490 2027.12.07 
  

 
0975405 2027.12.07 
  

 
0986479 2027.12.07 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0430526 2017.06.02 
  

 
0673557 2017.05.19 
  

 
0674541 2017.05.30 
  

 
0675036 2017.05.22 
  

 
0675143 2017.05.24 
  

 
0675188 2017.05.23 
  

 
0675366 2017.05.21 
  

 
0675399 2017.05.24 
  

 
0675556 2017.05.22 
  

 
0675557 2017.05.21 
  

 
0675597 2017.05.20 
  

 
0678723 2017.05.22 
  

 
0679420 2017.05.22 
  

 
0679617 2017.05.19 
  

 
0680365 2017.05.24 
  

 
0683526 2017.05.21 
  

 
0923447 2017.03.31 
  

 
0924686 2017.05.23 
  

 
0924857 2017.05.21 
  

 
0924962 2017.05.21 
  

 
0924963 2017.05.21 
  

 
0925204 2017.05.25 
  

 
0925205 2017.05.24 
  

 
0925736 2017.05.31 
  

 
0925738 2017.05.31 

0925741 2017.05.31 
  

 
0925742 2017.05.31 
  

 
0925760 2017.05.23 
  

 
0925960 2017.05.22 
  

 
0925961 2017.05.22 
  

 
0926065 2017.05.22 
  

 
0926066 2017.05.22 
  

 
0926180 2017.05.24 
  

 
0926325 2017.05.23 
  

 
0926328 2017.05.25 
  

 
0926410 2017.05.23 
  

 
0926621 2017.05.21 
  

 
0926714 2017.05.22 
  

 
0926886 2017.05.23 
  

 
0926939 2017.06.01 
  

 
0927096 2017.05.22 
  

 
0927308 2017.05.24 
  

 
0927427 2017.05.23 
  

 
0928531 2017.05.25 
  

 
0928534 2017.05.21 
  

 
0928697 2017.05.24 
  

 
0929016 2017.05.23 
  

 
0929216 2017.05.23 
  

 
0929852 2017.05.22 
  

 
0930050 2017.05.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0930316 2017.05.25 
  

 
0930537 2017.05.24 
  

 
0930540 2017.05.25 
  

 
0930590 2017.05.25 
  

 
0930611 2017.05.25 
  

 
0930612 2017.05.25 
  

 
0930615 2017.05.23 
  

 
0930730 2017.05.21 
  

 
0930806 2017.05.24 
  

 
0930817 2017.05.25 
  

 
0931068 2017.05.22 
  

 
0931107 2017.05.22 
  

 
0931478 2017.05.23 
  

 
0931525 2017.05.21 
  

 
0931653 2017.05.25 
  

 
0931654 2017.05.25 
  

 
0931663 2017.05.22 
  

 
0931672 2017.05.21 
  

 
0931987 2017.05.22 
  

 
0931997 2017.05.25 
  

 
0932019 2017.05.25 
  

 
0932039 2017.05.23 
  

 
0932157 2017.06.02 
  

 
0932413 2017.05.24 
  

 
0932493 2017.05.25 
  

 
0932571 2017.05.22 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0932794 2017.05.24 
  

 
0933081 2017.06.02 
  

 
0933083 2017.06.02 
  

 
0933156 2017.05.23 
  

 
0933504 2017.05.25 
  

 
0933505 2017.05.25 
  

 
0934266 2017.05.22 
  

 
0934490 2017.05.21 
  

 
0934659 2017.05.23 
  

 
0934792 2017.05.23 
  

 
0935248 2017.05.25 
  

 
0935626 2017.05.22 
  

 
0935789 2017.05.21 
  

 
0936182 2017.05.22 
  

 
0937174 2017.05.21 
  

 
0938393 2017.05.31 
  

 
0938395 2017.05.24 
  

 
0939071 2017.05.21 
  

 
0939349 2017.05.23 
  

 
0939429 2017.05.24 
  

 
0939841 2017.05.23 
  

 
0940324 2017.05.23 
  

 
0940854 2017.05.22 
  

 
0941209 2017.06.02 
  

 
0941472 2017.05.22 
  

 
0944182 2017.05.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0944749 2017.05.31 
  

 
0945104 2017.05.25 
  

 
0945543 2017.05.24 
  

 
0946260 2017.05.25 
  

 
0947682 2017.05.23 
  

 
0948205 2017.05.22 
  

 
0949513 2017.05.23 
  

 
0950436 2017.05.21 
  

 
0951076 2017.05.25 
  

 
0951355 2017.05.25 
  

 
0952224 2017.05.25 
  

 
0964964 2017.05.22 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1167419 2017.11.15 
  

 
1174128 2017.11.25 
  

 
1182889 2017.11.20 
  

 
1271303 2017.11.02 
  

 
1321117 2017.11.13 
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