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(541)  Merket er et ordmerke 
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(730) Søker/innehaver 
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(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
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Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 
 
 
Grunnet ukjent eller uriktig adresse, bes NextCom BA om å ta kontakt med Patentstyret snarest. Det foreligger 
en avgjørelse om sletting av varemerkeregistrering nr. 261431, NEXTCOM, med klagefrist 2. april 2018. 
Avgjørelsen er tilgjengelig på Patentstyrets nettside.
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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.: 296111 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.20, DK, 016274425 
(210) Søknadsnr.: 201707645 
(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: 

 Frederik Bagger Holding ApS, Hejrevej 33, DK-2450 
KØBENHAVN NV, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Morten Hertz, c/o Invictus Advokater, 

Amaliegade 16 A, DK-1256 KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Belysningsstoffer; lys og veker til belysning, spesielt 
stearinlys og stearinlys med duftstoffer. 

  Klasse 8   Bestikk, herunder spesielt kniver, gafler og skjeer. 
  Klasse 11   Apparater til belysning, herunder spesielt stue-, bord- 

og gulvlamper, oppvarming, dampdannelse,  kjøling, 
ventilasjon og vannforsyning, samt til sanitære formål. 

  Klasse 19   Byggematerialer (ikke av metall), herunder spesielt 
veggpaneler av tre eller plast med polstring av tekstil, 
lær og/eller skum. 

  Klasse 20   Møbler, speil, bilderammer; ubearbeidet og halvveis 
bearbeidet horn, ben, elfenben, hvalben eller perlemor; 
skjell og skall; merskum; gult rav. 

  Klasse 21   Beholdere, skjærefjøler; kammer og svamper; børster 
unntatt malerkoster; børstebindemateriale; stålull; 
ubearbeidet eller halvveis bearbeidet glass unntatt 
glass til bygningsbruk; glassvarer, porselen og 
keramikk herunder drikkeglass og kopper. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatningsstoffer for tekstiler; 
sengetepper og bordduker, herunder spesielt gardiner, 
håndklær, kjøkkenhåndklær og sengetøy. 

  Klasse 27   Gulvtepper og tepper, matter, linoleum og annet 
belegningsmateriale til eksisterende gulv; 
veggbekledningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296112 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201709734 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PASTA LENSI S.r.l., Via Don Luigi Sturzo, 21/23, IT-

25028 VEROLANUOVA, Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Pasta. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296113 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201711830 
(220) Inndato: 2017.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MASKINGROSSISTERNES FORENING, Henrik 

Ibsens gate 90, 0255 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Organisering og ledelse av varemesser, 

arrangementer og utstillinger med kommersielle eller 
reklameformål. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296114 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201712755 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AbbVie Biotechnology Ltd, Clarendon House, 2 Church 
Street, BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296115 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201712757 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AbbVie Biotechnology Ltd, Clarendon House, 2 Church 
Street, BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296116 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201604645 
(220) Inndato: 2016.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 mnemonic AS, Wergelandsveien 25, 0167 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 9   Dataprogramvare, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr til bruk innenfor området  data-, 
IT- og informasjonssikkerhet, risikostyring innenfor IT 
og nettverksovervåking. Ingen av de forannevnte varer 
relatert til HMS, sertifiseringsprosesser eller 
kvalitetssystemer i bygg-, anlegg og transportnæringen, 
samt dokumenter eller konsulenttjenester relatert til 
systemkravene i arbeidsmiljøloven, plan- og 
bygningsloven samt forurensningsloven, alle med 
tilhørende forskrifter. 

  Klasse 37   Installasjon og vedlikehold av databehandlingsutstyr 
og dataprogramvare innenfor området  data-, IT- og 
informasjonssikkerhet, risikostyring og 
nettverksovervåking. Ingen av de forannevnte tjenester 

relatert til HMS, sertifiseringsprosesser eller 
kvalitetssystemer i bygg-, anlegg og transportnæringen, 
samt dokumenter eller konsulenttjenester relatert til 
systemkravene i arbeidsmiljøloven, plan- og 
bygningsloven samt forurensningsloven, alle med 
tilhørende forskrifter. 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer; tilbydelse av 
tilgang til ikke-nedlastbare softwareapplikasjoner 
tilgjengelig via en nettside; softwaretjenester [SAAS]; 
rådgivning og konsulenttjenester og supporttjenester i 
relasjon til data-, IT- og informasjonssikkerhet, 
risikostyring innenfor IT og nettverksovervåkning; 
hendelseshåndtering; alle forannevnte tjenester 
innenfor området data-, IT- og informasjonssikkerhet, 
risikostyring innenfor IT og nettverksovervåking. Ingen 
av de forannevnte tjenester relatert til HMS, 
sertifiseringsprosesser eller kvalitetssystemer i bygg-, 
anlegg og transportnæringen, samt dokumenter eller 
konsulenttjenester relatert til systemkravene i 
arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven samt 
forurensningsloven, alle med tilhørende forskrifter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296117 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201709744 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, Yoksam-
dong, KR-KANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bildekk; sykkeldekk; kasser for pneumatiske dekk; 
overtrekk for dekk; motorsykkeldekk; selvklebende 
gummilapper til reparasjon av innerslanger; 
innerslanger for sykler; innerslanger for motorsykler; 
innerslanger for pneumatiske dekk; innerslanger for hjul 
for kjøretøy; innerslanger for dekk for kjøretøy; 
bagasjenett for kjøretøyer; pneumatiske dekk; 
lappesaker for innerslanger; felger til hjul for kjøretøy; 
setedeksler for sykler; setedeksler for motorsykler; 
sikkerhetsbelter for kjøretøyseter; bremsesko for 
kjøretøyer; støtdempere for kjøretøyer; skistativer for 
kjøretøyer; pigger for dekk; knotter for dekk; dekk for 
hjul for kjøretøy; massivdekk for hjul for kjøretøyer; 
slitebanebånd for dekk; belter for kjøretøy; slangeløse 
sykkeldekk; slangeløse motorsykkeldekk; ventiler for 
hjulringer for kjøretøyer; hjuldekk for kjøretøyhjul. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296118 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.30, EM, 016299448 
(210) Søknadsnr.: 201709938 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB, Sophiahemmet 
sjukhus, Box 5605, SE-11485 STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Kirurgi; kirurgiske diagnosetjenester; kirurgiske 
behandlingstjenester; konsultasjonstjenester 
vedrørende kirurgi; utleie av kirurgiske instrumenter; 
utvikling av individuelle program for fysisk 
rehabilitering; fysisk rehabilitering; yrkesterapi og 
rehabilitering; medisinske klinikktjenester; 
sykegymnastikk; medisinske rådgivningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296119 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201709932 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296120 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201712387 
(220) Inndato: 2017.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axonics Modulation Technologies, Inc., 7575 Irvine 
Center Drive, Suite 200, US-CA92618 IRVINE, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare relatert til nervestimulatorapparater, 

implanterbare pulsgeneratorer og eksterne 
pulsgeneratorer. 

  Klasse 10   Nervestimulatorapparater, implanterbare 
pulsgeneratorer, ledninger, ekstern pulsgeneratorer, 
ladesystemer og tilhørende systemkomponenter; 
nervestimulatorapparater, herunder en ekstern 
implanterbar pulsgenerator og intern implanterbar 
nevrologisk ledning for neurostimulering, samt et 
ladesystem bestående hovedsakelig av en batterilader, 
pasient fjernkontroll og legeprogrammerer i form av 
kommunikasjonsprogramvare og kontrollprogramvare 
som gjør det mulig for direkte kommunikasjon mellom 
pasienten og systemet og / eller klinikeren og systemet 
for å konfigurere eller regulere 
stimuleringsparametrene for den implanterte delen av 
systemet, alle er solgt sammen som en enhet sammen 
med beslektede systemkomponenter som består av 
kirurgisk instrumentering, batterier, visningsmonitorer, 
monitor mikroprosessorer, batteriladere og 
programvare for drift og programmering av 
nervestimulatorapparatet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296121 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201615515 
(220) Inndato: 2016.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WHITEAWAY NO AS, Postboks 1964 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 7   Maskiner, herunder elektriske rengjøringsmaskiner og 
-apparater; elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; 
snøfresere; vaskemaskiner; skjæremaskiner; 
eltemaskiner for husholdningsformål; elektriske 
fruktpresser for husholdningsbruk; kullsyremaskiner; 
strykemaskiner; verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
robotgressklippere; husholdningsmaskiner (ikke opptatt 
i andre klasser); oppvaskmaskiner; støvsugere; 
robotstøvsugere; håndstøvsugere; kaffekverner (ikke 
hånddrevne); elektriske kjøkkenmaskiner, herunder 
foodprocessorer, blendere, mixere, saftsentrifuger, 
brødskjærere, elkniver og strykeruller.  

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; kjøkkenkniver; hugg- 
og stikkvåpen, barbermaskiner; apparater til personlig 
pleie (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 9   Elektriske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling, signalering og 
kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptaksplater. 

  Klasse 11   Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
elektriske te- og kaffetraktere; elektriske innendørs- og 
utendørsgriller; varmeovner; klimaanlegg; 
vanntilførsels- og sanitetsinstallasjoner; tørketromler. 

  Klasse 20   Møbler; speil; billedrammer. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere 

(ikke av edelt metall eller belagt med dette); glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); 
gryter og panner (ikke elektrisk oppvarmet); 
sitruspresser. 

  Klasse 35   Samling av en rekke varer, slik at andre vil ha 
muligheten til - på en enkel måte - å se og kjøpe disse 
varene. 
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  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet knyttet til 
maskiner, herunder elektriske rengjøringsmaskiner og -
apparater; installasjonsvirksomhet knyttet til 
elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; 
installasjonsvirksomhet knyttet til vaskemaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til skjæremaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til kullsyremaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til strykemaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til verktøymaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet knyttet til 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet 
knyttet til husholdningsmaskiner (ikke opptatt i andre 
klasser); installasjonsvirksomhet knyttet til 
oppvaskmaskiner; installasjonsvirksomhet knyttet til 
støvsugere; installasjonsvirksomhet knyttet til 
strykeruller; installasjonsvirksomhet knyttet til elektriske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; 
installasjonsvirksomhet knyttet til apparater for opptak 
av lyd og bilder; installasjonsvirksomhet knyttet til 
opptaksplater; installasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
installasjonsvirksomhet knyttet til elektriske te- og 
kaffetraktere; installasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske innendørs- og utendørsgriller; 
installasjonsvirksomhet knyttet til varmeovner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til klimaanlegg; 
installasjonsvirksomhet knyttet til vanntilførsels- og 
sanitetsinstallasjoner; installasjonsvirksomhet knyttet til 
tørketromler; installasjonsvirksomhet knyttet til møbler; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til maskiner, herunder 
elektriske rengjøringsmaskiner og -apparater; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektromagnetiske 
apparater for kjøkkenet; reparasjonsvirksomhet knyttet 
til snøfresere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
vaskemaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
skjæremaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
eltemaskiner for husholdningsformål; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske fruktpresser 
for husholdningsbruk; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
kullsyremaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
strykemaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
verktøymaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
motorer (unntatt for landkjøretøyer; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); reparasjonsvirksomhet knyttet til 
robotgressklippere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
husholdningsmaskiner ikke opptatt i andre klasser); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til oppvaskmaskiner; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til støvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til robotstøvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til håndstøvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til kaffekverner ikke 
hånddrevne); reparasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske kjøkkenmaskiner, herunder foodprocessorer, 
blendere, mixere saftsentrifuger, brødskjærere, elkniver 
og strykeruller; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til knivsmedvarer, gafler 
og skjeer; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
kjøkkenkniver; reparasjonsvirksomhet knyttet til hugg- 
og stikkvåpen; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
barbermaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater til personlig pleie ikke opptatt i andre 
klasser); reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til magnetiske 
databærere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
opptaksplater; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske te- og 

kaffetraktere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske innendørs- og utendørsgriller; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til varmeovner; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til klimaanlegg; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til vanntilførsels- og 
sanitetsinstallasjoner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
tørketromler; reparasjonsvirksomhet knyttet til møbler; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til speil; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til billedrammer; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere ikke av edelt metall 
eller belagt med dette); reparasjonsvirksomhet knyttet 
til glassvarer, porselen og keramikk ikke opptatt i andre 
klasser; reparasjonsvirksomhet knyttet til gryter og 
panner (ikke elektrisk oppvarmet); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til sitruspresser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296122 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201709936 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 
Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Iskrem; fruktis/sorbet; frosne søtsaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296123 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201712388 
(220) Inndato: 2017.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axonics Modulation Technologies, Inc., 7575 Irvine 
Center Drive, Suite 200, US-CA92618 IRVINE, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare relatert til nervestimulatorapparater, 

implanterbare pulsgeneratorer og eksterne 
pulsgeneratorer. 

  Klasse 10   Nervestimulatorapparater, implanterbare 
pulsgeneratorer, ledninger, ekstern pulsgeneratorer, 
ladesystemer og tilhørende systemkomponenter; 
nervestimulatorapparater, herunder en ekstern 
implanterbar pulsgenerator og intern implanterbar 
nevrologisk ledning for neurostimulering, samt et 
ladesystem bestående hovedsakelig av en batterilader, 
pasient fjernkontroll og legeprogrammerer i form av 
kommunikasjonsprogramvare og kontrollprogramvare 
som gjør det mulig for direkte kommunikasjon mellom 
pasienten og systemet og / eller klinikeren og systemet 
for å konfigurere eller regulere 
stimuleringsparametrene for den implanterte delen av 
systemet, alle er solgt sammen som en enhet sammen 
med beslektede systemkomponenter som består av 
kirurgisk instrumentering, batterier, visningsmonitorer, 
monitor mikroprosessorer, batteriladere og 
programvare for drift og programmering av 
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nervestimulatorapparatet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296124 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.03, CA, 1821355 
(210) Søknadsnr.: 201709934 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fit Foods Ltd., 1589 Kebet Way, CA-BCV3C6L5 PORT 
COQUITLAM, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk, 
kosttilskudd for mennesker; proteinpulver; proteinpulver 
for tillaging av proteinshaker; pulver til bruk i tillaging av 
proteinshaker; pulver til bruk i framstilling av dietetiske 
og ernæringsmessige supplement, kosttilskudd; 
dietetiske og ernæringstilskudd for generell helse og 
velvære; dietetiske og ernæringstilskudd med proteiner 
for bygging av kroppsmasse; kosttilskudd for 
kroppsbygging; kosttilskudd for å øke kroppsvekt; 
kosttilskudd for å øke muskelmasse; kosttilskudd for å 
fremme styrke; kosttilskudd for å fremme 
sportsprestasjoner; proteinbaserte preparater; protein 
for bruk som et dietetisk tilskudd; proteintilskudd i 
pulverform; kosttilskudd for redusering av kroppsfett; 
kosttilskudd for å redusere kroppsvekt. 

  Klasse 32   Pulver til bruk i fremstilling av sportsdrikker, 
energidrikker, smoothies, drikker med fruktsmak, 
isotoniske drikker; konsentrater for fremstilling av 
energidrikker, sportsdrikker, smoothies, drikker med 
fruktsmak, isotoniske drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296125 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201615516 
(220) Inndato: 2016.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WHITEAWAY NO AS, Postboks 1964 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 7   Maskiner, herunder elektriske rengjøringsmaskiner og 
-apparater; elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; 
snøfresere; vaskemaskiner; skjæremaskiner; 
eltemaskiner for husholdningsformål; elektriske 
fruktpresser for husholdningsbruk; kullsyremaskiner; 
strykemaskiner; verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
robotgressklippere; husholdningsmaskiner (ikke opptatt 
i andre klasser); oppvaskmaskiner; støvsugere; 
robotstøvsugere; håndstøvsugere; kaffekverner (ikke 
hånddrevne); elektriske kjøkkenmaskiner, herunder 
foodprocessorer, blendere, mixere, saftsentrifuger, 
brødskjærere, elkniver og strykeruller.  

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barbermaskiner; apparater til personlig pleie (ikke 
opptatt i andre klasser). 

  Klasse 9   Elektriske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling, signalering og 
kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater. 

  Klasse 11   Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
elektriske te- og kaffetraktere; elektriske innendørs- og 
utendørsgriller; varmeovner; klimaanlegg; 
vanntilførsels- og sanitetsinstallasjoner; tørketromler. 

  Klasse 20   Møbler; speil; billedrammer. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere 

(ikke av edelt metall eller belagt med dette); glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); 
gryter og panner (ikke elektrisk oppvarmet). 

  Klasse 35   Samling av en rekke varer, slik at andre vil ha 
muligheten til - på en enkel måte - å se og kjøpe disse 
varene. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet knyttet til 
maskiner, herunder elektriske rengjøringsmaskiner og -
apparater; installasjonsvirksomhet knyttet til 
elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; 
installasjonsvirksomhet knyttet til vaskemaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til skjæremaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til kullsyremaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til strykemaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til verktøymaskiner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet knyttet til 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet 
knyttet til husholdningsmaskiner (ikke opptatt i andre 
klasser); installasjonsvirksomhet knyttet til 
oppvaskmaskiner; installasjonsvirksomhet knyttet til 
støvsugere; installasjonsvirksomhet knyttet til 
strykeruller; installasjonsvirksomhet knyttet til elektriske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; 
installasjonsvirksomhet knyttet til apparater for opptak 
av lyd og bilder; installasjonsvirksomhet knyttet til 
opptaksplater; installasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
installasjonsvirksomhet knyttet til elektriske te- og 
kaffetraktere; installasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske innendørs- og utendørsgriller; 
installasjonsvirksomhet knyttet til varmeovner; 
installasjonsvirksomhet knyttet til klimaanlegg; 
installasjonsvirksomhet knyttet til vanntilførsels- og 
sanitetsinstallasjoner; installasjonsvirksomhet knyttet til 
tørketromler; installasjonsvirksomhet knyttet til møbler; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til maskiner, herunder 
elektriske rengjøringsmaskiner og -apparater; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektromagnetiske 
apparater for kjøkkenet; reparasjonsvirksomhet knyttet 
til snøfresere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
vaskemaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
skjæremaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
eltemaskiner for husholdningsformål; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske fruktpresser 
for husholdningsbruk; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
kullsyremaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
strykemaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
verktøymaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
motorer (unntatt for landkjøretøyer; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); reparasjonsvirksomhet knyttet til 
robotgressklippere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
husholdningsmaskiner ikke opptatt i andre klasser); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til oppvaskmaskiner; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til støvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til robotstøvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til håndstøvsugere; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til kaffekverner ikke 
hånddrevne); reparasjonsvirksomhet knyttet til 
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elektriske kjøkkenmaskiner, herunder foodprocessorer, 
blendere, mixere saftsentrifuger, brødskjærere, elkniver 
og strykeruller; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til knivsmedvarer, gafler 
og skjeer; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
kjøkkenkniver; reparasjonsvirksomhet knyttet til hugg- 
og stikkvåpen; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
barbermaskiner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater til personlig pleie ikke opptatt i andre 
klasser); reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til magnetiske 
databærere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
opptaksplater; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking og ventilasjon; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til elektriske te- og 
kaffetraktere; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske innendørs- og utendørsgriller; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til varmeovner; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til klimaanlegg; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til vanntilførsels- og 
sanitetsinstallasjoner; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
tørketromler; reparasjonsvirksomhet knyttet til møbler; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til speil; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til billedrammer; 
reparasjonsvirksomhet knyttet til husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere ikke av edelt metall 
eller belagt med dette); reparasjonsvirksomhet knyttet 
til glassvarer, porselen og keramikk ikke opptatt i andre 
klasser; reparasjonsvirksomhet knyttet til gryter og 
panner (ikke elektrisk oppvarmet); 
reparasjonsvirksomhet knyttet til sitruspresser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296126 
(151) Reg.dato.: 2018.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201712228 
(220) Inndato: 2017.09.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JANUSFABRIKKEN AS, Stephansens veg 35, 5267 
ESPELAND, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296127 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.26, EM, 016285521 
(210) Søknadsnr.: 201709746 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eltel Group Oy, Pl 50, FI-02611 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Bygg-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester knyttet til 

kraft, elektrisitet, gass og varmeoverføring og 
distribusjonsnettverk og utstyr knyttet til dette; 
konstruksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
knyttet til telekommunikasjonsnett og utstyr knyttet til 
dette; installasjon av kraftoverførings-, distribusjons og 
telekommunikasjonsnett og konstruksjon og 
vedlikehold forbundet med det; konstruksjons-, 
installasjons- og reparasjonstjenester knyttet til optiske 
apparater, samt apparater til veiing, måling,signalering 
og kontroll (tilsyn) til bruk i forbindelse med kraftverk, 
telekommunikasjon, elektrisitet, gass og 
varmeoverføring og -distribusjon; tjenester innen 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon relatert til 
kraftverk og utstyr relatert dertil; elektrifisering av 
jernbaner; vedlikehold og installasjon av 
oljeboringsutstyr; konstruksjon av kraftverk; 
rådgivningstjenester knyttet til installasjon av kraftverk; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger; installasjon og vedlikehold av 
trafikkstyringssystemer; vedlikehold og reparasjon av 
vindkraftverk; konstruksjon av vindkraftverk; reparasjon 
av elektrisk utstyr og elektrotekniske installasjoner; 
elektriske installasjonstjenester; installasjon av 
datanettverksapparater; vedlikehold og reparasjon av 
maskinvare for databehandlingsapparater; vedlikehold 
og reparasjon av datakommunikasjonsnett; installasjon 
av elektronisk kommunikasjonsnettverk; vedlikehold og 
reparasjon av datanettverk; rådgivingstjenester relatert 
til alle ovenfornevnte tjenster. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; 
dataoverføringstjenester; dataoverføring; trådløs 
elektronisk overføring av data; tilveiebringelse av 
sentrale vekslingstjenester for elektroniske 
kommunikasjonsnett; datatransmisjonstjenester via 
telekommunikasjonsnett; datatransmisjonstjenester via 
elektriske nettverk; datatransmisjon via elektriske 
nettverk; tilveiebringelse av adgang til 
telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester innen 
telekommunikasjon; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til telekommunikasjon; 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til 
dataoverføring; rådgivning innen 
dataoverføringstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design knyttet til dette; ingeniørtjenester; design, 
utvikling og testing av maskinvare og programvare; 
vedlikehold, ajourføring og teknisk bistand i forbindelse 
med programvare; teknologiske rådgivningstjenester; 
design og utvikling av elektriske nettverk og 
telekommunikasjonsnettverk og tilhørende utstyr; 
design/utforming av vei- og jernbanenettverk; tekniske 
design- og planleggingstjenester (prosjektering) av 
kraftverk; teknisk rådgivning innen luftfartsindustri; 
datalagring (data warehousing); design av databaser; 
vedlikehold av databaser; design av elektriske 
systemer; utvikling og design av systemer for 
overføring av data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296128 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201707935 
(220) Inndato: 2017.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hilde Bjerkeskaug, Fyrstikkalléen 9 B, 0661 OSLO, 
Norge 
Kenneth Tiller, Turbinveien 21, 0195 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Barnebøker, i elektronisk form; aktivitetsbøker for 

barn, i elektronisk form. 
  Klasse 16   Barnebøker; aktivitetsbøker for barn. 
  Klasse 28   Brettspill; puslespill; puslespill av blokker; spill og 

leketøy. 
  Klasse 41   Artistopptredener; elektroniske spilltjenester i form av 

internett eller andre globale kommunikasjonsnettverk; 
filmproduksjon; fjernsynsunderholdning; innspilling, 
produksjon og distribusjon av filmer, video- og 
lydinnspillinger, radio- og tv-programmer; 
kulturaktiviteter; låtskriving; multimediautgivelser av 
bøker; organisering og presentasjon av show, 
konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; presentasjon av 
arbeider med billedkunst og litteratur til offentligheten 
for kulturelle eller utdanningsbaserte formål; 
presentasjon av filmer, show, skuespill eller 
musikkforestillinger; produksjon av musikk; produksjon 
av tv-, mobil-tv- og radioprogrammer; 
radiounderholdning; showoppsetninger; spilltjenester 
tilbudt online; tekstforfattervirksomhet; tv-
filmproduksjon; underholdning og kulturaktiviteter; 
utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, utenom 
reklametekster; utgivelse av bøker, tidsskrifter og 
aviser på internett; utgivelse av lydbøker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296129 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.03, US, 87/554,779 
(210) Søknadsnr.: 201713937 
(220) Inndato: 2017.10.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 Compaq 
Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataapplikasjonssoftware for PC-er, mobiltelefoner og 
mobile enheter, nemlig software som muliggjør visning, 
sending og mottak av data og informasjon mellom 
brukerenheter; datasoftware for trådløs tilkobling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296130 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201712186 
(220) Inndato: 2017.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 Compaq 
Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware for utskrifts- og dokumentstyring; 
datasoftware for styring av printere og utskriftsenheter; 
datasoftware for tilveiebringelse av styrte print- og 
utskriftstjenester; datasoftware for bruk med mobil 
printing, nemlig datasoftware for bruk i fjerndrift og 
fjernstyring av dataprintere; dataapplikasjonssoftware 
for mobiltelefoner og mobile enheter, nemlig software 
for bruk til utskrifts- og dokumentstyring; datasoftware 
for utskriftssikkerhet, nemlig datasoftware for å tillate 
en bruker å lokalisere, trygt og sikkert å sende 
dokumenter til samt å printe dokumenter på en printer 
fra en fjern eller fjern lokalisering; nedlastbar 
mobilapplikasjonssoftware til bruk for lokalisering og 
sending av utskriftsjobber til printere ved bruk av GPS-
data; datasoftware, nemlig universelle printerdrivere 
med virtuell utskriftskø som tillater virtualisert pull-
printing fra enhver printer tilknyttet ethvert nettverk; 
utskriftsstyringssoftware for overvåking, sporing, 
fakturering og regnskap for utskrift, printing og 
kopiering; datasoftware som tilveiebringer nettbasert 
tilgang til applikasjoner og tjenester for 
utskriftsbehandling og dokumentbehandling gjennom et 
portalgrensesnitt. 

  Klasse 42   SaaS-tjenester omfattende software for bruk i 
databaseadministrasjon, styrte print- og 
utskriftstjenester, dokument- og utskriftsbehandling, 
mobilprinting, utskriftssikkerhet, styring og 
administrasjon av mobilenheter, arbeidsflyt og 
dokumenthåndtering, og 
forretningsprosessautomatisering; skybaserte print- og 
utskriftstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av online, ikke-nedlastbar software som tillater en 
bruker trygt og sikkert å skrive ut dokumenter på en 
skriver fra en ekstern eller fjern lokalisering; opprette og 
vedlikeholde et interaktivt nettsted omfattende 
ressurser for utskrifts- og dokumentbehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296131 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201712185 
(220) Inndato: 2017.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Company LP, 11445 

Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware for bruk i tredimensjonal (3D) skanning 
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og printing av objekter; datasoftware for tredimensjonal 
(3D) skanning og avbildning av kroppsdeler til bruk for 
individuelt tilpasset eller skreddersydd fremstilling av 
fottøy, klær og hodeplagg; software for datastyrt design 
(CAD) for konstruksjon og tilvirkning; printing- og 
billedbehandlingssoftware, nemlig software for 
tredimensjonal skanning av objekter, redigering av slike 
bilder og drift og styring av tredimensjonale printere 
som printer slike bilder; billedbehandlingshardware, 
nemlig tredimensjonale (3D) skannere og 
tredimensjonale (3D) opptaks- eller 
datafangstplattformer; datasoftware for 3D-design, 3D-
printing og 3D-tilpasset produksjon; dataprogramvare 
plattformer for 3D-design, 3D-utskrift og tredimensjonal 
individuelt tilpasset tilvirkning og produksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296132 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201615760 
(220) Inndato: 2016.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MYLNA SPORT AS, Postboks 244, 3051 

MJØNDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Sportsartikler; trampoliner. 
  Klasse 35   Salg av trampoliner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296133 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201712744 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ADVOKAT ROBERT VOLDHUSET, Huitfeldsgate 49, 

0253 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 45   Advokattjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296134 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.19, JP, 2017-068500 
(210) Søknadsnr.: 201709754 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku, 
JP-531-8510 OSAKA, Japan 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Cellepreparater for behandling av sykdommer og 
lidelser; farmasøytiske preparater. 

  Klasse 10   Medisinske instrumenter og apparater for behandling 
med cellepreparater; medisinske instrumenter og 
apparater for celledyrking; medisinske instrumenter og 
apparater. 

  Klasse 40   Spesialtilpasset eller individuell bearbeiding av 
humane celler; bearbeiding av terapeutiske celler. 

  Klasse 42   Spesialtilpasset eller individuell dyrking av celler; 
dyrking av celler for transplantasjon tatt fra pasienter. 

  Klasse 44   Medisinske behandlingstjenester med cellepreparater; 
medisinske behandlingstjenester med celledyrkinger; 
tilveiebringelse av medisinsk informasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296135 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.17, EM, 016988495 
(210) Søknadsnr.: 201709470 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maryhill AB, Karbingatan 26, SE-25467 
HELSINGBORG, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Mel; næringsmidler laget av korn; glutenfrie brød; 
glutenfrie bakverk; havremel; havrebaserte 
næringsmidler; brød; bakervarer, kaker, terter og kjeks 
(småkaker); konfektyrer; godterier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296136 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.24, EM, 016283211 
(210) Søknadsnr.: 201708704 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kusch + Co. GmbH & Co. KG, Gundringhausen 5, DE-

59969 HALLENBERG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler; sittemøbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296137 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.26, US, 87/505,558 
(210) Søknadsnr.: 201709761 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC, 3000 
Pontiac Trail, US-MI48390 COMMERCE TOWNSHIP, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Multifunksjonelle elektroniske enheter som 
inkorporerer sensorer, mikroprosessorer, digital skjerm, 
barometer og akselerometer for deteksjon, overvåking, 
lagring, rapportering, måling, sporing og innsamling av 
informasjon vedrørende blodtrykk, hjerterytme, 
atrieflimmer, gange, skritt, tempo, hastighet, distanse 
og tilbakelagte skritt, kaloriforbruk, kalorier brent, 
søvnkvantitet, søvnkvalitet, aktivitetsnivå, 
kroppsholdning, stilling, dehydrering, heteslag, 
respirasjon, oksygen, hjertefrekvens, kropps- eller 
hudtemperaturer, omgivelsens temperatur, stress, 
falldeteksjon, UV-eksponering, dato og tid. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296138 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201709763 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 New Pendulum Corp., 1105 N.Market Street, Suite 
1300, US-DE19801 WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Avlange, rørformede, oljeabsorberende syntetiske 
elementer (members) for plassering rundt basen av 
maskiner, for oppsamling av olje og andre flytende 
væsker; absorberende strømper, puter, renner, fat, 
oppsamlere og pulp for håndtering av lekkasjer og søl. 

  Klasse 4   Petroleumsbaserte absorbenter og absorberende 
komposisjoner til absorbering av væsker; 
petroleumsbaserte polypropylen-absorberende 
strømper, puter, renner, fat, oppsamlere og pulp for 
håndtering av lekkasjer og søl; løsgranulerte 
absorberende materialer av polymer. 

  Klasse 17   Absorberende strømper, puter, renner, fat, 
oppsamlere og pulp for å hindre/begrense lekkasjer og 
utslipp fra industri; absorberende 
blokkeringer/beskyttelser for å hindre oljesøl og 
beholdere for det forannevnte; dispensere til bruk i 
denne forbindelse; polyuretanbermer til bruk som 
sperrer for å hindre maskinvæsker, lekkasjer og 
utslipp/søl; absorberende matter; løsgranulerte 
absorberende materialer av cellulose. 

  Klasse 21   Rengjøringskluter laget av syntetiske og naturlig 
absorberende tekstiler, ikke impregnert med kjemikalier 
eller forbindelser for væskeabsorbsjon. 

  Klasse 35   Oppstilling, for andre, av filtrerings- og 
materialhåndteringsprodukter, syntetiske og naturlig 
absorberende midler, absorberende sokker, puter, 
matter og servietter (wipes) til absorbering av 
væskesøl/væskeutslipp, drypp, og oversprøyting 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
enten online eller gjennom postordrekataloger; 
tilveiebringe forbrukerinformasjon vedrørende 
produkter til bruk for sikkerhetsfasiliteter og vedlikehold, 
særlig filtrering og materialhåndteringsprodukter, 
syntetiske og naturlig absorberende produkter som 
absorberende sokker, puter, matter og servietter 
(wipes) til absorbering av væskesøl/væskeutslipp, 
drypp, og oversprøyting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296139 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201708728 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Moose International Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 200, CA-QCH2N2C9 MONTREAL, Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Jakker, regnjakker, vinterjakker, sportsjakker, vester, 
frakker og kåper, gensere, treningsgensere, blazere, 
skjorter, t-skjorter, dresser, bukser, jeans, 
småbarnsklær, underskjorter, skjørt, kjoler, 
hverdagsklær, strandtøy, badedrakter, svømmetøy, 
hettejakker og -gensere, ermeløse topper, shorts, 
kapribukser, jumpere, overaller, pysjamaser, korte 
boxershortser (boxer briefs), boxershortser, undertøy, 
hatter og luer, skyggeluer, fottøy, 
klikklakker/tåsandaler, støvler, sokker, sko, regnstøvler, 
sandaler, tøfler, vanter, hansker, belter, skjerf og 
halstøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296140 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201709004 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shanxi Regent Works Inc., No.10 Xinhe Road, Private 

Economic Development Zone, Wulongkou Street, CN-
TAIYUAN, SHANXI, Kina 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Vektløftingsapparater; treningsapparater; 
treningsmanualer; vektbenker; apparater for fysisk 
trening; diskos; gymnastikkapparater; frisbee; 
treningsvekter; treningsbenker. 

  Klasse 41   Fysisk utdanning; instruksjon [veiledning]; 
organisering av sportskonkurranser; coaching 
[veiledning]; treneropplæringstjenester; tilveiebringelse 
av ikke nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
treningssentertjenester; personlig trener; utførelse av 
treningstimer [fitness]; drift av sportsinstallasjoner; 
utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; utleie av spill.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296141 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201716052 
(220) Inndato: 2017.11.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NANO MEDIC NORGE AS, Neptunvegen 6, 7652 

VERDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater 
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, 
DVD-er og andre digitale opptaksmedier; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter; medisinske diagnostiske 
apparater; medisinske diagnostiske instrumenter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296142 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201708633 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE 

ROUPAS LTDA., Rua General Bruce, n. 551,São 
Cristóvão, BR-20921-030 RIO DE JANEIRO, Brasil 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Bekledning og sportsbekledning, nemlig regnfrakker, 
skjerf, belter, bånd, kåper og frakker, jakker, kjoler, 
bluser, t-skjorter, ermeløse topper, bukser og 
underbukser, skjorter, skjørt, overaller, kjeledresser, 
shorts, undertøy, gensere, bh-er, bikinier, saronger, 
ponchoer, boleroer, tunikaer, topper; fottøy generelt, 
nemlig tøfler, støvler, sko, sandaler, turnsko, tennissko.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296143 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201708674 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lars Göran Andersson, Odlingsvägen 58, SE-74597 

ENKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 

praktiske seminarer; fotografireportasjer; fremskaffelse 
av online video, ikke nedlastbar; informasjon 

vedrørende utdannelse; instruksjon [opplæring]; 
korrespondanseundervisning; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering og ledelse av kollokvium; organisering og 
ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; privatundervisning; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter on-line; skoletjenester 
[utdannelse]; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av 
bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
yrkesveiledning; utdannelse og undervisning innen 
livscoaching; personlig coaching [utdannelse]. 

  Klasse 44   Alternativ medisintjenester; helsekonsultasjoner; 
helsetjeneste; medisintjenester over telenett; 
psykologtjenester. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296144 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201708246 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deadwood AB, Bergsunds strand 32, SE-11738 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 J Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, Åsögatan 119, 

SE-11624 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Reimer for solbriller; solbriller; etuier for solbriller.  
  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; ur- og 

kronometriske instrumenter; smykker belagt med edle 
metaller; smykker, edelstener. 

  Klasse 18   Toalettmapper; lommebøker [ikke av edelt metall]; 
lærvesker; lærvesker og -lommebøker; lærvesker 
[handvesker]; lærhandlevesker; lærlommebøker; 
punger av lær; kortetuier [lærvarer]; kredittkortetuier og 
-holdere [lærvarer]; kredittkortetuier av lær; 
kredittkortetuier av lær; pengepung [lærvare]; 
ryggsekker; håndvesker; bager; kredittkortholdere. 

  Klasse 25   Klær, skotøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296145 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201708566 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Thai World Import & Export Co., Ltd., 2532 Trok 

Nokket, Ratchadapisek Road, Bangklo, TH-10120 
BANGKHOLAEM, BANGKOK, Thailand 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Hermetisert frukt; hermetisert grønnsaker; konserverte 
frukter; konserverte grønnsaker; tørket frukt; tørkede 
grønnsaker; konserverte bønner; spiselige frø; 
bearbeidede frø; syltede agurker (pickles); syltet frukt; 
syltede grønnsaker; syltet salat; kokosnøttmelk; 
fruktmasse; tamarindmasse; stekt sjalottløk; supper; 
karrisuppe; grønnsakssuppebase; baser for supper. 

  Klasse 30   Ris; mel; rismel; klebrig rismel; nudler vermicelli 
[nudler]; krydder; sauser [krydder]; krydder; chilisauser; 
søte chilisauser; pad thai sauser; karripasta 
(krydder/smakstilsetninger); stivelse til mat; tapiokamel 
til mat; tom yum pasta (krydder/smakstilsetninger); 
rekepasta (krydder/smakstilsetninger); karriblandinger 
[krydder]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296146 
(151) Reg.dato.: 2018.02.02 
(210) Søknadsnr.: 201712446 
(220) Inndato: 2017.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAMBA NDIAYE, Frogner Plass 1, 0266 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Kjøkkenavfallskverner, elektriske  •  Kjøkkenmaskiner, 

elektriske  •  Kjøkkenmaskiner [elektriske] for 
bearbeiding av mat  •  Kjøkkenmiksere, elektriske  •  
Kjøkkenredskapskurver for oppvaskmaskiner   

  Klasse 11   Avtrekksvifter for kjøkken  •  Kjøkkenkomfyrer  •  
Kjøkkenvasker  •  Kjøkkenvasker med spray  •  
Kjøkkenventilatorer  •  Stormkjøkken  •  Stormkjøkken 
(kokeapparat)   

  Klasse 19   Garasjeporter, ikke av metall 
  Klasse 20   • Kjøkkeninnredninger (møbler)  •

 Kjøkkenmoduler (møbler)  • Kjøkkenskap •
 Arbeidsbenker [møbler]  •  Armlener for 
møbler  •  Baderomsinnredning [møbler]  •  
Baderomsmøbler  •  Benker [møbler]  •  Beslag for 
møbler, ikke av metall  •  Beslag for møbler, ikke av 
metall  •  Cd-stativ [møbler]  •  Dataarbeidsstasjoner 
[møbler]  •  Datamøbler  •  Dører for møbler  •  Flyttbare 
kontorskillevegger [møbler]  •  Frittstående 
håndklestativer [møbler]  •  Frittstående 
kontorskillevegger [møbler]  •  Futoner [møbler]  •  
Grinder av metall for spedbarn, barn og kjæledyr 
[møbler]  •  Grinder, ikke av metall, for spedbarn, barn 
og kjæledyr [møbler]  •  Hagemøbler  •  Hagemøbler av 
plast  •  Hodestøtter [møbler]  •  Hundedører av metall 
[møbler]  •  Keramiske håndtak for møbler  •  
Keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler  •  
Kjøkkeninnredninger (møbler)  •  Kjøkkenmoduler 
(møbler)  •  Kontormøbler  •  Liggestoler [møbler]  •  
Mediemøbler [møbler]  •  Møbler  •  Møbler av metall  •  
Møbler for camping  •  Møbler for vareutstillinger  •  
Møbler laget av stålrør  •  Møbler laget av tre eller 
tresubstitutter  •  Møbler, speil, bilderammer  •  
Oppblåsbare møbler  •  Papirstativer [møbler]  •  
Plastbeslag for møbler  •  Polstrede møbler  •  Rullehjul 
for møbler, ikke av metall  •  Salgsmontere [møbler]  •  
Senger [møbler]  •  Sittemøbler  •  Skjermer laget av siv 
eller sivsubstitutter [møbler]  •  Skolemøbler  •  
Soveromsmøbler  •  Speil [møbler]  •  Stuemøbler  •  
Støpte steinmøbler for hus og hage  •  Støtfangerhorn 
for møbler  •  Traller [møbler]  •  Utendørsmøbler  •  
Vaskeservant [møbler]  •  Verktøykasser, ikke av metall 
[møbler]  •  Verktøyskap, ikke av metall [møbler]   

  Klasse 21   Beholdere av edelt metall for kjøkken- og 
husholdningsformål  •  Beholdere for husholdning eller 
kjøkken  •  Blandeskjeer (kjøkkenredskap)  •  
Deigkuttere (kjøkkenredskap)  •  Former 
[kjøkkenredskap]  •  Hakkeapparater for kjøkkenbruk, 
ikke elektriske  •  Husholdnings- eller kjøkkenredskaper 
og -beholdere  •  Kjøkkenbeholdere  •  
Kjøkkenredskaper  •  Kjøkkentøy  •  Kjøkkenutstyr, ikke 
av edelt metall  •  Manuelt drevne kjøkkenkverner  •  
Mortere for kjøkkenbruk  •  Rivjern [kjøkkenredskap]  •  
Sil [kjøkkenredskap]  •  Skjærebrett for kjøkken  •  
Skjærebrett for kjøkkenbruk  •  Skrubbesvamper for 
kjøkken  •  Spatler for kjøkkenbruk  •  Støter for 



registrerte varemerker 2018.02.12 - nr 07/18

16 
 

kjøkkenbruk  •  Tortillapessere, ikke elektriske 
[kjøkkenutstyr]  •  Trakter for kjøkkenbruk  •  Treblokker 
for kutting [kjøkkenutstyr]   

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver  •  Administrasjon av 
forretningsanliggender  •  Administrasjon av 
forsyningskjeder  •  Administrasjon av handelstjenester  
•  Administrasjon av kundeklubber  •  Administrasjon av 
lojalitetsprogrammer for forbrukere  •  Administrasjon 
av lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller 
incentiver  •  Administrasjon av prosjekter  •  
Administrativ ordrebehandling  •  Administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring  •  Administrative 
tjenester  •  Analyse av forretningsdata  •  Analyse av 
kostnadspriser  •  Analyse av respons på reklame  •  
Analyser innen bedriftsledelse  •  Annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre  •  Annonsering av 
forretningsnettsteder  •  Annonsering for rekruttering av 
personale  •  Annonsering for rekrutteringsformål  •  
Annonsering i allmenn- og fagtidsskrifter  •  
Annonsering i magasiner, brosjyrer og aviser  •  
Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester  •  
Annonsering på internett for andre  •  Annonsering 
vedrørende forretnings- eller boligeiendom  •  
Annonsering vedrørende transport- og 
leveringstjenester  •  Annonsering via mobilnettverk  •  
Annonserings- og publiseringstjenester via tv, radio 
eller post  •  Annonseringstjenester for andre  •  
Annonseringstjenester tilveiebragt via internett  •  
Arbeidsformidling  •  Arkivering av dokumenter eller 
magnetbånd [kontortjenester]  •  Arrangering av 
auksjoner  •  Arrangering av handelstransaksjoner via 
nettbutikker, for andre  •  Arrangering og ledelse av 
auksjoner  •  Arrangering og ledelse av handelsmesser  
•  Arrangering og ledelse av handelsutstillinger  •  
Arrangering og ledelse av reklamearrangementer  •  
Auksjons- og omvendte auksjonstjenester  •  
Auksjonssalg  •  Auksjonstjenester på internett  •  
Avisannonsering  •  Avregning av strømforbruk  •  
Avskrift [transkripsjon]  •  Bannerannonsering  •  
Bedriftsledelse  •  Bedriftsledelse av hoteller  •  
Bedriftsledelse for utøvende kunstnere  •  
Bedriftsledelse innen transport og leveringstjenester  •  
Bedriftsledelse innen transport og leveringstjenester  •  
Bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon  •  
Bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet  •  Bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester  •  Bedriftsledelsesrådgivning  •  
Bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester  •  Bedriftsledelsesrådgivning via 
internett  •  Bedriftsnettverksbygging  •  
Bedriftsopplysninger  •  Bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse  •  
Bedriftsprosjektstudier  •  Bedriftsrisikovurdering  •  
Bedriftsrådgivning  •  Bedriftsrådgivning  •  
Bedriftsrådgivning vedrørende annonsering  •  
Bedriftsrådgivning vedrørende franchisevirksomhet  •  
Bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring  •  
Bedriftsrådgivningstjenester  •  
Bedriftsrådgivningstjenester  •  
Bedriftsrådgivningstjenester innen landbruk  •  
Bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet  •  Bedriftsstrategiutvikling  
•  Bedriftstøttetjenester (hms)  •  Bedriftsundersøkelser  
•  Betal per klikk annonsering  •  Bistand for ledelse av 
handels- eller industribedrifter  •  Bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren  •  Bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse  •  Bistand ved 
forretningsledelse  •  Bokføring  •  Byråer for 
handelsinformasjon  •  Databehandling  •  Datastyrt 
lagerlisteforberedelse  •  Datastyrt lagerstyring  •  
Datastyrte bedriftsinformasjonstjenester  •  Datastyrte 
forretningsjournaltjenester  •  Datastyrte online 
bestillingstjenester  •  Datastyrte regnskapstjenester  •  
Datasøk i datafiler, for andre  •  Dekorasjon av 
butikkvinduer  •  Demonstrasjon av varer for 
reklameformål  •  Demonstrasjoner av varer  •  Design 
av markedsføringsmateriale  •  Direkte markedsføring  • 
Distribusjon av produkter for reklameformål  •  

Distribusjon av reklamemateriell  •  Distribusjon av 
vareprøver for reklameformål  •  Dokumentkopiering  •  
Eksportagenturer  •  Eksportfremmende tjenester  •  
Elektroniske lagerstyringstjenester  •  Etterforskning for 
forretninger  •  Evaluering av personalbehov  •  Faglige 
konsultasjoner om forretninger  •  Fakturering  •  
Fjernsynsreklame  •  Forberedelse av annonse- og 
reklamekontrakter for andre  •  Forberedelse og ledelse 
av promoterings- og markedsføringsarrangementer  •  
Forhandling av forretningskontrakter for andre  •  
Forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart  •  Formidling av annonse- 
og reklamemateriell  •  Formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell  •  Formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann]  •  Formidling av 
reklame via internett, for andre  •  Formidling av 
reklame for andre via et online elektronisk 
kommunikasjonsnettverk  •  Forretnings- og 
forbruksinformasjon- og rådgivning  •  
Forretningsadministrasjon  •  Forretningsadministrasjon 
ved lisensiering av varer og tjenester for andre  •  
Forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over internett  •  Forretningsbistand  •  
Forretningsevaluering  •  
Forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering  •  
Forretningsinformasjoner  •  Forretningsledelse for 
frilans tjenesteytere  •  Forretningsledelse for 
sportsutøvere  •  Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter  •  Forskning relatert til bedrifter 
(som research, undersøkelser, markedsundersøkelser)  
•  Fotokopieringstjenester  •  Fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside  •  Fremskaffelse 
av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon  •  
Fremskaffelse av kontrakter for andre  •  Fremskaffelse 
av kontrakter for andre vedrørende salg av varer  •  
Fremskaffelse av markedsføringsrapporter  •  
Fremskaffelse av plass på nettsteder for annonsering 
av varer og tjenester  •  Fremskaffelse av reklameplass 
•  Fremskaffelse av reklameplass i tidsskrifter, aviser og 
blader  •  Fremskaffelse og utleie av reklameplass og 
reklamemateriell  •  Gallupundersøkelse  •  Import- og 
eksportagenturer  •  Informasjonstjenester vedrørende 
annonsering  •  Informasjonstjenester vedrørende jobb-
og karrieremuligheter  •  Innkjøp av varer og tjenester 
for andre virksomheter  •  Innkjøpsagenttjenester  •  
Innlede telefonsamtaler for andre  •  Innregistrering av 
tekstkommunikasjon og data  •  Innsamling av 
informasjon til databaser  •  Internettannonsering  •  
Kommersiell ledelse  •  Kommersielle 
formidlingstjenester  •  Kompilering av adresselister  •  
Kompilering av foretakskataloger  •  Kompilering av 
forretningsstatistikk og handelsinformasjon  •  
Kompilering av kataloger for publisering på internett  •  
Kompilering av reklame for bruk som nettsider på 
internett  •  Kompilering av reklameutsendelseslister  •  
Kompilering av statistikk for handel eller kommersielle 
formål  •  Kompilering av statistisk informasjon  •  
Kompilering og systematisering av informasjon inn i 
databaser  •  Kompliering av registre med informasjon 
for handels- og reklameformål  •  Konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi  •  
Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale  •  Konsulenttjenester innen administrasjon 
og ledelse av hoteller  •  Konsulenttjenester vedrørende 
forretningsstrategi  •  Konsulenttjenester vedrørende 
sammenslåinger og oppkjøp  •  Konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse  •  Konsultasjoner i 
personalspørsmål  •  Kontortjenester  •  Kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester  •  Kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester for vasking av 
boliger og forretningsbygg  •  Kostnad-nytte-analyse  •  
Layouttjenester for reklameformål  •  Ledelse av 
bedriftsverdivurderinger  •  Ledelse av forretnings- og 
markedsundersøkelser  •  Ledelse av 
forretningsprosjekter  •  Ledelse av 
markedsundersøkelser  •  Ledelse av 
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markedsundersøkelser  •  Ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser  •  Ledelse av refusjonsplaner for 
andre  •  Ledelse av varemesser  •  
Lederrekrutteringstjenester  •  
Livsløpskostnadsberegning  •  Lobbyvirksomhet for 
forretningsformål  •  Manusskriving for reklameformål  •  
Markedsanalyse  •  Markedsføring  •  Markedsføring av 
arrangementer  •  Markedsføring av produkter  •  
Markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse  •  Markedsføring og salgsfremmende 
tjenester  •  Markedsføringsbistand  •  
Markedsføringsbyråtjenester  •  
Markedsføringsinformasjon  •  
Markedsføringsrådgivning  •  Markedsføringsrådgivning 
•  Markedsstudier  •  Markedsundersøkelser  •  
Markedsundersøkelser  •  Markedsvurderingstjenester  
•  Markesføringsanalyse  •  Maskinskrivning  •  
Mediekjøpstjenester  •  Modelltjenester for reklame og 
salg  •  Nyhetsklipping  •  Omflyttingstjenester  •  Online 
annonsering  •  Online annonsering på datanettverk  •  
Online annonserings- og markedsføringstjenester  •  
Online auksjonstjenester  •  Online 
detaljhandelstjenester av nedlastbare ringetoner  •  
Online detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter  •  Online detaljhandelstjenester 
for kosmetikk og skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør  
•  Online promotering av datanettverk og nettsteder  •  
Oppdatering av reklamedokumentasjon  •  Oppdatering 
og vedlikehold av data i databaser  •  Oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre  •  Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle og reklameformål  •  Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål  •  
Organisering av handels- og reklameutstillinger  •  
Organisering av messer for salg og markedsføring  •  
Organisering av moteshow for kommersielle formål  •  
Organisering av motevisninger for salgsformål  •  
Organisering av utstillinger og varemesser for 
kommersielle eller reklameformål  •  Organisering av 
varemesser for reklameformål  •  Organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer  •  
Organisering og ledelse av varemesser, arrangementer 
og utstillinger med kommersielle eller reklameformål  •  
Organisering, drift og overvåkning av 
kundelojalitetsprogrammer [kontortjenester]  •  
Organisering, drift og tilsyn av lojalitets- og 
incentivprogrammer  •  Organisering, drift og tilsyn av 
salg og salgsfremmende incentivprogrammer  •  
Outsourcing av administrative ledelsestjenester for 
bedrifter  •  Outsourcingstjenester 
[forretningsassistanse]  •  Personaladministrasjon  •  
Personaladministrasjons- og ansettelsesrådgivning  •  
Personaladministrasjonsbistand  •  Personalledelse  •  
Personalrådgivning  •  Personalutplasseringstjenester  • 
Personalutvelgelse ved hjelp av psykologisk testing  •  
Personellrekruttering  •  Personellutvelgelse ved 
psykotekniske fremgangsmåter  •  Personlighetstesting 
for rekrutteringsformål  •  Planlegging av avtaler 
[kontortjenester]  •  Presentasjon av bedrifter på 
internett og andre medier  •  Presentasjon av varer 
gjennom medier, for detaljsalg  •  
Prissammenligningstjenester  •  Produksjon av radio- 
og tv-reklame  •  Produksjon av tv-shop programmer  •  
Produktpresentasjonstjenester  •  Produsering av 
reklamefilmer  •  Profesjonell rådgivning vedrørende 
personaladministrasjon  •  Profesjonelle 
forretningsundersøkelser  •  Prokura [handel på andres 
vegne]  •  Promotere filmer for andre  •  Promotere 
varer og tjenester for andre via et globalt datanettverk  • 
Promotering av varer og tjenester for andre  •  
Promotering av varer og tjenester for andre på internett 
•  Pr-rådgivning  •  Public relation [pr-virksomhet]  •  
Publisering av reklamemateriell  •  Publisering av 
reklametekster  •  Påminnelser av avtaler 
[kontortjenester]  •  Radioreklame  •  
Rasjonaliseringseksperttjenester  •  
Regnskapsanalyser  •  Regnskapskontroll  •  Reklame- 

og salgsfremmende tjenester  •  Reklamebyråer  •  
Reklameformidling  •  Reklameoppslag  •  
Reklameplanleggingstjenester  •  Reklametjenester, 
salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester 
vedrørende kjøretøyer  •  
Reklameundersøkelsestjenester  •  Reklamevirksomhet 
•  Rekruttering av midlertidig personale  •  
Rekrutterings- og utvelgelsestjenester  •  
Rekrutteringsrådgivning  •  Risikostyringsrådgivning for 
bedrifter  •  Rubrikkannonsering  •  Rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring  •  Rådgivning for 
forretningsledelse  •  Rådgivning og bistand for 
bedriftsledelse  •  Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse  •  Rådgivning vedrørende 
bedriftsoppkjøp  •  Rådgivning vedrørende 
bedriftsorganisasjon  •  Rådgivning vedrørende hms  •  
Rådgivning vedrørende pr-strategi  •  Rådgivning 
vedrørende reklamestrategi  •  Rådgivning vedrørende 
skatteberegning  •  Rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende regnskap  •  
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse  •  
Rådgivningstjenester for avisannonsering  •  
Rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring  •  Rådgivningstjenester 
vedrørende bedriftsledelse  •  Rådgivningstjenester 
vedrørende franchisevirksomhet  •  
Rådgivningstjenester vedrørende kommersiell handel  • 
Rådgivningstjenester vedrørende risikostyring for 
bedrifter  •  Rådgivningstjenester vedrørende søk etter 
sponsorer  •  Salg [detalj- og engros-] av farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr  
•  Salg av matvarer  •  Salgsfremmende markedsføring  
•  Salgsfremmende tjenester  •  Salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]  •  Salgspromotering ved 
kassa, for andre  •  Sammenstilling av statistikk  •  
Sekretærtjenester  •  Sertifisering (utstedelse av 
dokumenter)  •  Skatteberegning og konsulenttjenester  
•  Skriving av cv for andre  •  Skriving av reklametekster 
•  Sortering av data i databaser  •  Sponsorsøktjenester  
•  Statistisk analyse og rapportering  •  Stenografi  •  
Strategisk forretningsplanlegging  •  Systematisering av 
informasjon til databaser  •  Søkemotoroptimalisering  •  
Tekstbehandlingstjenester  •  Tekstforfattervirksomhet  
•  Telefonsvartjenester for fraværende abonnenter  •  
Telemarkedstjenester  •  Tilveiebringe 
auksjonstjenester online  •  Tilveiebringe forretnings- og 
markedsføringsinformasjon  •  Tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk  •  
Tilveiebringe forretningsinformasjonskatalogtjenester, 
via et globalt datanettverk  •  Tilveiebringe informasjon 
og rådgivning til kunder om utvalg av produkter og 
artikler som skal kjøpes inn  •  Tilveiebringe informasjon 
om ansettelser  •  Tilveiebringe informasjon om 
kommersielt salg  •  Tilveiebringe informasjon 
vedrørende personalrekruttering  •  Tilveiebringe online 
handelsinformasjonskataloger  •  Tilveiebringe online 
handelskataloginformasjon  •  Tilveiebringelse av en 
on-line markedsplass for kjøpere og tilbydere av varer 
og tjenester  •  Utarbeidelse av forretningsrapporter  •  
Utarbeidelse av forretningsstatistikk  •  Utarbeidelse av 
kontrakter for fremskaffelse av tjenester, for andre  •  
Utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og 
tjenester, for andre  •  Utarbeidelse av kontrakter for 
kjøp og salg av varer, for andre  •  Utarbeidelse av 
lønningslister  •  Utarbeidelse av reklamekontrakter, for 
andre  •  Utarbeidelse og sluttføring av 
handelstransaksjoner, for andre  •  Utarbeiding av 
skatteberegninger  •  Utfylling av selvangivelser  •  
Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia  •  
Utleie av fotokopieringsmaskiner  •  Utleie av 
kontormaskiner og apparater  •  Utleie av online 
reklameplass  •  Utleie av oppslagstavler (for reklame)  
•  Utleie av reklamemateriell  •  Utleie av reklameplass  
•  Utleie av reklameplass og reklamemateriell  •  Utleie 
av reklameplass på internett  •  Utleie av 
salgsautomater  •  Utleie av salgstands  •  Utplassering 
av midlertidig personale  •  Utplassering av personale  • 
Utplassering og rekruttering av personale  •  
Utsendelse av reklameannonser  •  Utsendelse av 
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reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver]  •  Utsendelse av vareprøver  •  Utvikling av 
varemerker  •  Utvikling og implementering av 
markedsstrategier for andre  •  Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]  •  Varemerkeposisjonering  •  
Varemerkerevalueringstjenester  •  
Varemerkestrategitjenester  •  Varemerketesting  •  
Web indeksering for kommersielle og 
markedsføringsformål  •  Websidetrafikk optimalisering  
Økonomisk planlegging  

  Klasse 36   Avbetalingslån  •  Drift av lånekontoer  •  Finans- og 
lånetjenester  •  Finansielle tjenester i form av utlån av 
penger  •  Finansielle tjenester relatert til lån  •  
Finansiering av boliglån  •  Finansiering av lån  •  
Finansiering av lån for sikkerhet og 
overvåkningssystemer  •  Finansiering av lån med 
sikkerhet  •  Finansiering, tilrettelegging og pantesikring 
av lån for andre  •  Finansrådgivning i forbindelse med 
lån  •  Finansrådgivning i forbindelse med 
studielånstjenester  •  Forbrukslånstjenester  •  
Fremskaffelse av låneinformasjon for studenter  •  
Fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med 
tilrettelegging av boliglån  •  Husbankvirksomhet, 
utlåns- og meklingstjenester  •  Kommersielle lån  •  
Konsulenttjenester i forbindelse med opptak av lån  •  
Kreditt- og lånetjenester  •  Lån med verdipapirer  •  Lån 
mot sikkerhet  •  Lånefinansiering  •  Lånerådgivning  •  
Lånetjenester for egenkapital til bolig  •  Lånetjenester 
for studenter  •  Megling av lån  •  Pantelån  •  
Sluttoppgjørtjenester ved lån  •  Spare- og lånetjenester 
•  Tilrettelegging av boliglån  •  Tilrettelegging av 
boliglån og lån  •  Tilrettelegging av lån  •  
Tilrettelegging av lån med sikkerhet  •  Tilveiebringelse 
av driftskapital og driftslån av alle typer  •  
Tilveiebringelse av lån for andre  •  Tilveiebringelse av 
lån med sikkerhet  •  Tilveiebringelse av lån med 
sikkerhet i verdipapirer  •  Tilveiebringelse av låne- og 
kredittmuligheter  •  Tilveiebringelse av midlertidige lån  
•  Utlån mot pant i fast eiendom  •  Utlån ved betaling 
og diskontering av regninger  •  Utstedelse av lån ved 
leie  •  Utstedelse av midlertidige lån  •  Utstedelse av 
pantelån  Verdipapirlån Eiendomsmeglingstjenester for 
leasing av land  •  Eiendomstjenester i forbindelse med 
salg, kjøp og leasing av fast eiendom  •  Finansiering 
av bil-leasing  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med leasing av land  •  Tilrettelegging av 
leasing og leieavtaler for fast eiendom  •  
Tilveiebringelse av kapital for kjøp på avbetaling og for 
leasing  •  Tjenester for fornyelse av leasing for fast 
eiendom  Tjenester for oppsigelse av leasing for fast 
eiendom  

  Klasse 37   Asfaltering  •  Avbalansering av dekk  •  
Avisingstjenester for fly  •  Bagasjereparasjon  •  
Bensinstasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]  •  Beredskapstjeneste av utstyr for 
gassforsyning  •  Beredskapstjeneste av utstyr for 
strømforsyning  •  Beredskapstjeneste av utstyr for 
vannforsyning  •  Bilpolering  •  Bilrengjøring og -vask  • 
Bleievasking  •  Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon  
•  Boring av olje- og gassbrønner  •  Boring etter og 
pumping av olje  •  Boring etter råolje  •  Brønnboring  •  
Byggeledelse  •  Byggeplassoppsyn  •  
Byggevirksomhet  •  Bygging av butikker  •  Bygging av 
fabrikker  •  Bygging av havner  •  Bygging av 
kanalsluser  •  Bygging av lystbåter  •  Bygging av 
messeboder og -butikker  •  Bygging av moloer  •  
Bygging og konstruksjon under vann  •  
Byggvedlikehold  •  Bygningsinformasjon  •  
Bygningsisolering  •  Dekorative maletjenester  •  
Desinfeksjon  •  Desinfisering  •  Desinfisering av 
telefonrør  •  Desinfisering av telefonrør og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Drivstoffpåfylling av biler  •  Drivstoffpåfylling av fly  •  
Drivstoffpåfylling, vask, rengjøring, vedlikehold og 
reparasjon av biler  •  Elektriske installasjonstjenester  • 
Elektriske installasjonstjenester  •  Etterbearbeiding på 
bil  •  Etterfylling av tonerkassetter  •  Feiing av 
skorsteinspiper  •  Fernissering  •  Fjerning av asbest  •  
Fjerning av fugler fra bolig- og forretningsbygg  •  

Fjerning av rester fra bygninger [byggetjenester]  •  
Fornyelse av klær  •  Forsterkning av bygg  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
byggkonstruksjon  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med desinfisering av telefonrør  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
gaterengjøringstjenester  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med gulvpoleringstjenester  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon av elektriske apparater  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med installasjon av maskineri  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon eller reparasjon av låser  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med installasjon og 
reparasjon av tak  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger, samt 
reparasjons- og installasjonstjenester  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med konstruksjon, 
reparasjon og vedlikehold av bygninger  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
lapping/stopping av klær  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med nedrivning av bygninger  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
offentlige anleggsprosjekter  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med pleie og reparasjon av 
pels  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
pleie, rensing og reparasjon av pels  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med pressing av klær  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rekonstruksjon av bygninger  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøring av bygninger  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøring av tepper og ryer  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøringstjenester av 
lagringstanker  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøringstjenester av septiktanker  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøringstjenester for badekar og 
varmtvannsbeholder  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av bakkekjøretøy  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av biler  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av biljardutstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av briller  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av fiskeredskaper  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av klær  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av leketøy eller dukker  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av paraplyer  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av personlige smykker  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av sko  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av spillemaskiner og -utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av sportsutstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av sykler  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av tatami-matter  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av biler  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bokbindingsutstyr og -presser  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av brannalarmer  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av dykkermaskiner og -
utstyr  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av elektrisk belysning  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
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reparasjon eller vedlikehold av elektriske 
kokeapparater og -installasjoner  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske motorer  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av fartøy  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fiskeredskap  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fly  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
forbrenningsovner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
forbrukerelektronikk  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
fotomaskiner og utstyr  •  Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
frysemaskiner og -utstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av gassvannvarmere  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av gruvemaskiner og -utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske 
kokeapparater og -installasjoner  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle oppvaskmaskiner  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av industrielle 
vaskemaskiner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
industriovner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
jernbanevogner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kinematografiske maskiner og utstyr  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kjemiske anlegg  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kjernekraftverk  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av klimaanlegg  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av klokker og armbåndsur  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater og -installasjoner  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kokekar og stekepanner 
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kontormaskiner og -
utstyr  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av kontrollutstyr for 
vannforurensning  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr og -instrumenter  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av lagringstanker  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av landbruksmaskiner og -redskap  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av malemaskiner og -utstyr 
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner for 
bearbeiding av tobakk  •  Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og instrumenter for produksjon av sko  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer 
for produksjon av halvledere  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av 
integrerte kretser  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 

maskiner og utstyr for bearbeiding av mat eller 
drikkevarer  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for bruk i skjønnhetssalonger eller 
frisørsalonger  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for emballering og innpakning  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
fisking  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for kjemisk behandling  •  Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
lasting og lossing  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for plastbearbeiding  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
produksjon av glasstøy  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon av 
gummivarer  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for søppelkomprimering  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
søppelkomprimering  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for trykking eller bokbinding  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
innen telekommunikasjon  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av medisinske maskiner og utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av mekaniske 
parkeringssystemer  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av motoriserte tohjulinger  • 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av musikkinstrumenter  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av måle- og testemaskiner  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og 
optisk utstyr  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av pumper 
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av skilt  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av skytevåpen  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sportsutstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sykkelparkeringsutstyr  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av symaskiner  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av tekstilmaskiner og -utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av trykkeripresser  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av 
underholdningsmaskiner og -utstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av vannrenseutstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av varmtvannsbeholdere  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av briller  •  Fremskaffelse av informasjon i 
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forbindelse med reparasjon og vedlikehold av 
smelteovner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon og vedlikehold av vesker 
eller tasker  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjons- og installasjonstjenester  
•  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjonstjenester innen flysektoren  •  Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med restaurering av 
møbler  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med skadedyrsutryddelse, utenom for landbruk, 
skogbruk eller hagebruk  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med skipsbygging  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sliping 
av sakser og kjøkkenkniver  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tjenester innen 
konstruksjon, reparasjon, restaurering, vedlikehold og 
installasjon  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av anleggsmaskiner og -utstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie 
av bilvaskutstyr  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av elektriske vaskemaskiner  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie 
av gruvemaskiner og -utstyr  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av 
gulvrensemaskiner  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av mopper  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utvendig rengjøring av 
bygninger  •  Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med vasketjenester  •  Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med vedlikehold av måle- og testutstyr  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
vedlikehold og reparasjon av safer  •  Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med 
vindusrengjøringstjenester  •  Fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning i forbindelse med rengjøring  
•  Fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse 
med konstruksjon av bygninger  •  Fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med konstruksjon 
av bygninger, samt reparasjons- og 
installasjonstjenester  •  Fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester  •  Fremskaffelse av rådgivning i 
forbindelse med tjenester innen installasjon, 
vedlikehold og reparasjon  •  Fremskaffelse av vaske- 
og tørkeanlegg  •  Fremstilling av kunstig snø  •  
Gatefeiingstjenester  •  Gaterengjøring  •  
Gaterengjøring og fremskaffelse av relatert informasjon 
•  Gipsarbeid  •  Gjeninnsetting av smykker  •  
Gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis ødelagt)  
•  Gjenoppbygging av motorer (helt eller delvis ødelagt) 
•  Grundig utvendig og innvendig håndvask av bil  •  
Grundig utvendig og innvendig håndvask av bil  •  
Gruvedrift for diamanter  •  Gruvedrift for diamanter, 
edelstener og edle metaller  •  Gruvedrift for edelstener  
•  Gruvedrift for edle metaller  •  Gruve-utvinning  •  
Gulvblåsing  •  Gulvpolering  •  Gulvpolering og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Hattereparasjon  •  Hatterestaurering  •  Husmaling  •  
Hydrauliske fraktureringstjenester  •  Høyglanspolering 
og polering  •  Industrielle og kommersielle 
rengjøringstjenester  •  Informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med bilreparasjon  •  
Innendørspersiennebasert installasjon og reparasjon  •  
Innvendig forskaling og maling i bygninger  •  Innvendig 
konstruksjon av bygninger  •  Innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger  •  Innvendig rengjøring av 
bygninger  •  Innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester  •  Innvendige tetnings- og 
fugetjenester  •  Inspeksjon av biler og tilhørende deler 
før vedlikehold og reparasjon  •  Inspeksjon ved 
byggkonstruksjon  •  Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon i forbindelse med kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling  •  Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved byggeprosjekter  •  
Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
eiendomsprosjekter  •  Installasjon av apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder  
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Installasjon, vedlikehold og reparasjon av veterinærisk 
utstyr og instrumenter  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller og vindturbiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindmålere  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindtårn og vindmålere  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon og 
istandsettelse av industrimaskiner  •  
Installasjonstjenester for bygging av stillaser, arbeids-, 
og byggeplattformer  •  Installasjonstjenester for heiser  
•  Installasjonstjenester i forbindelse med 
modernisering av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller  •  Isolering [bygging]  •  Isolering av inner- og 
yttervegger, innvendige tak og yttertak  •  Isolering av 
yttervegger  •  Istandsettelse av industrimaskiner  •  
Istandsettelse av maskiner og motorer som er slitt eller 
delvis ødelagt  •  Istandsettelse av maskiner som er slitt 
eller delvis ødelagt  •  Istandsettelse av motorer som er 
slitt eller delvis ødelagt  •  Istandsettelse av 
vakuumpumper og tilhørende deler  •  Kabling for 
telekommunikasjon  •  Kjøkkenmontering  •  
Kjøleskapsreparasjon  •  Klinking  •  Klokkereparasjon  •
Klokkereparasjon  •  Knivsliping  •  Koffertreparasjon  •  
Konstruksjon av boligbygg  •  Konstruksjon av broer  •  
Konstruksjon av bygninger  •  Konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer  •  Konstruksjon av 
bygninger, demninger og broer  •  Konstruksjon av 
bygninger, veier, broer og demninger  •  Konstruksjon 
av bølgekraftverk  •  Konstruksjon av dekk  •  
Konstruksjon av demninger  •  Konstruksjon av 
energieffektive bygninger og strukturer  •  Konstruksjon 
av flyplasser  •  Konstruksjon av forretningsbygg  •  
Konstruksjon av industribygninger  •  Konstruksjon av 
kjøpesentre  •  Konstruksjon av kloakksystemer  •  
Konstruksjon av konservatorier og drivhus  •  
Konstruksjon av kontorbygninger  •  Konstruksjon av 
kraftverk  •  Konstruksjon av medisinske institusjoner  •  
Konstruksjon av offentlige anleggsprosjekter  •  
Konstruksjon av oljerørledninger  •  Konstruksjon av 
sportsarenaer  •  Konstruksjon av strukturer for lagring 
av naturgass  •  Konstruksjon av strukturer for lagring 
av råolje  •  Konstruksjon av strukturer for produksjon 
av naturgass  •  Konstruksjon av strukturer for 
produksjon av råolje  •  Konstruksjon av strukturer for 
transport av naturgass  •  Konstruksjon av strukturer for 
transport av råolje  •  Konstruksjon av stålstrukturer  •  
Konstruksjon av telekommunikasjonstårn  •  
Konstruksjon av vannkraftverk  •  Konstruksjon av 
varemesse- og utstillingsboder  •  Konstruksjon av 
veier, kloakk- og vannforsyningssystemer  •  
Konstruksjon av vestibyler  •  Konstruksjon av 
vindkraftverk  •  Konstruksjon av vinterhager  •  
Konstruksjon og montering av utstillingsboder, scener 
og boder  •  Konstruksjon og renovering av broer  •  
Konstruksjon og renovering av bygninger  •  
Konstruksjon og renovering av bygninger og andre 
strukturer  •  Konstruksjon og reparasjon av boligbygg 
og hus  •  Konstruksjon og reparasjon av bygninger  •  
Konstruksjon og reparasjon av bygninger og andre 
strukturer  •  Konstruksjon og reparasjon av flyplasser 
og flyplassfasiliteter  •  Konstruksjon og reparasjon av 
hus  •  Konstruksjon og tuning av biler i 
produksjonslinjer og tilhørende motorer  •  Konstruksjon 
og vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, 
boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, 
kontorbygninger og parkeringshus  •  Konstruksjon og 
vedlikehold av bygninger  •  Konstruksjon og 
vedlikehold av feriehus, ferieleire, midlertidig 
innkvartering, hotell og leilighetshotell  •  Konstruksjon 
og vedlikehold av leiligheter, studioer, bungalower, 
villaer og hytter  •  Konstruksjon og vedlikehold av 
sportssentre, helseklubber, fritidssentre og 
rekreasjonskomplekser  •  Konstruksjon, montering, 
installering, reparasjon, renovering, vedlikehold og 
demontering av vindparker  •  Konstruksjon, reparasjon 
og vedlikehold av bygninger  •  Konstruksjon, 
reparasjon og vedlikehold av bygninger, og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Konstruksjon, 

vedlikehold og renovering av bygninger  •  
Konstruksjon, vedlikehold og renovering av bygninger  • 
Konstruksjon, vedlikehold og renovering av offentlige 
anleggsprosjekter  •  Konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av fartøyer til vanns  •  Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av fartøyer til vanns, 
lystbåter, båter og vannkjøretøy  •  Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av konservatorier og drivhus  
•  Konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av mobile og 
prefabrikkerte bygninger  •  Konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av vannkjøretøy  •  Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av varmeisolasjonssystemer  
•  Konstruksjons- og vedlikeholdstjenester i forbindelse 
med byggeteknikk  •  Konstruksjonstjenester i 
forbindelse med installasjon av varme-, ventilasjons- og 
klimaanleggsystemer  •  Konsulentbistand ved 
byggingstjenester  •  Konvertering, renovasjon, 
modifisering og reparasjon av lystbåter og båter  •  
Ladetjenester for bærbare pc- og telefonbatterier  •  
Ladetjenester for elbiler  •  Lading av kjøretøybatterier  
•  Lagringstankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Lakkering av biler  •  Lakkering av biler  • 
Lakkering av metalloverflater for å hindre rust  •  
Lakkering av møbler  •  Lapping/stopping av klær og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Legging av 
fliser, murstein eller blokker  •  Legging av kabler  •  
Malevirksomhet  •  Maling og pussing av innvendige og 
utvendige vegger  •  Maling og reparasjon av skilt  •  
Maskininstallasjon  •  Modifisering av klimaanlegg i 
bygninger  •  Modifisering av varme-, ventilasjons- og 
klimaanlegg i bygninger  •  Modifisering av 
varmeanlegg i bygninger  •  Modifisering av 
ventilasjonsanlegg i bygninger  •  Molobygging  •  
Monteringstjenester i forbindelse med installasjon av 
maskiner og verktøymaskiner for behandling og 
bearbeiding av metaller  •  Monteringstjenester i 
forbindelse med installasjon av maskiner, 
verktøymaskiner og automatiske systemer for 
behandling og bearbeiding av metaller  •  Mudring  •  
Murmestervirksomhet  •  Mursteinslegging  •  
Møbelbasert restaurasjon, reparasjon og vedlikehold  •  
Møbellakkering  •  Nedrivning av byggetekniske 
strukturer  •  Nedrivning av hus og bygninger  •  Olje- 
og gassboring  •  Oljeborerør- og 
oljerørledningsinstallasjon  •  Oljeboring  •  
Oljeboringstjenester  •  Oljepumpingstjenester  •  
Oljeutvinningstjenester  •  Ombygging av smelteovner  • 
Ombygging og istandsettelse av motorer  •  Oppføring 
av kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg  •  
Oppføring av prefabrikkerte bygninger og strukturer  •  
Oppføring, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller, vindkraftverk, vindturbiner og andre 
vinddrevne maskiner  •  Oppføring, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindturbiner, vindparker 
og andre vinddrevne maskiner  •  Oppgradering av 
datamaskinvare  •  Opplading av batterier  •  Opplading 
av batterier og akkumulatorer  •  Opprydningstjenester 
for åsteder  •  Oppsyn med bygging av vannscootere, 
lystbåter, båter, skip og vannkjøretøy  •  Oppsyn med 
nedrivning av bygninger  •  Oppsyn med rekonstruksjon 
av bygninger  •  Oppsyn med renovasjon av bygninger  
•  Oppussing av skap  •  Overhaling av motorer  •  
Parabolantenne-installasjon og -reparasjon  •  
Pinstriping på bil  •  Pleie og reparasjon av pels  •  Pleie 
og vedlikehold av pels og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Polering av kjøretøyer  •  Polstring av 
møbler  •  Polstringsreparasjoner  •  Pressing av klær  •  
Pressing av klær og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Pressing av stoff  •  Pressing av tekstiler 
•  Pumping av råolje  •  Pumping av septiktanker  •  
Pumping og utvinning av olje  •  Pussing  •  Påfylling av 
brannslokningsapparater  •  Påføring av antigraffiti-
maling  •  Pålerammingstjenester  •  Re-fortinning  •  
Regummiering av dekk  •  Rengjøring av badekar og 
varmtvannsbeholder  •  Rengjøring av badekar og 
varmtvannsbeholder, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Rengjøring av biler  •  Rengjøring av 
bolig- og forretningseiendommer  •  Rengjøring av 
bolighus  •  Rengjøring av bygninger [eksteriør]  •  
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Rengjøring av bygninger [interiør]  •  Rengjøring av 
bygninger, industriområder og byggeplasser  •  
Rengjøring av emballasje, innpakningsemballasje og 
transportpaller  •  Rengjøring av fly  •  Rengjøring av 
industribygninger  •  Rengjøring av kirurgiske 
instrumenter og utstyr  •  Rengjøring av kjøretøyer  •  
Rengjøring av klær  •  Rengjøring av kontorbygninger 
og forretningslokaler  •  Rengjøring av lagringstanker  •  
Rengjøring av miljøer før og etter arrangementer  •  
Rengjøring av offentlige rom  •  Rengjøring av urbane 
områder  •  Rengjøring av utstillingsboder  •  
Rengjøring og reparasjon av dampkjeler  •  
Rengjøringstjenester  •  Rengjøringstjenester for 
avløpsrør  •  Rengjøringstjenester for luftekanaler  •  
Rengjøringstjenester for svømmebasseng  •  
Renovasjon av bygninger  •  Renovasjon og bygging av 
hus for lavinntektsfamilier [veldedighetstjenester]  •  
Renovasjon og restaurering av bygninger  •  
Renovasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling  •  Renovasjon, reparasjon og 
vedlikehold av elektrisk ledningsnett  •  Rensing av ryer 
•  Rensing av tekstiler  •  Rensing av tepper og ryer  •  
Rensing av tepper og ryer, og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Rensing og rengjøring av avløpsrør  •  
Rensing og reparasjon av lær  •  Rensing og reparasjon 
av pels  •  Reparasjon av akslinger for biler  •  
Reparasjon av akslinger for maskiner  •  Reparasjon av 
alarmer  •  Reparasjon av anlegg og maskiner for 
biogass  •  Reparasjon av anlegg og maskiner for 
kraftproduksjon  •  Reparasjon av anleggs- og 
landbruksmaskiner  •  Reparasjon av anleggsmaskiner 
og anleggsutstyr  •  Reparasjon av automatiske 
fôrbeholdere for besetning  •  Reparasjon av 
avfallshåndtering fra husdyrhold  •  Reparasjon av 
avfallshåndtering fra industri  •  Reparasjon av bakluker 
•  Reparasjon av belysning  •  Reparasjon av biler  •  
Reparasjon av biler langs veien  •  Reparasjon av biler 
som en del av bilhavaritjenester  •  Reparasjon av 
biljardutstyr og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon av bilvaskinstallasjoner  •  Reparasjon av 
bremsesystemer for biler  •  Reparasjon av briller  •  
Reparasjon av briller og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon av bygninger  •  Reparasjon 
av dampproduserende utstyr  •  Reparasjon av 
datamaskiner  •  Reparasjon av elektrisk utstyr  •  
Reparasjon av elektrisk utstyr og elektrotekniske 
anlegg  •  Reparasjon av elektronisk kontorutstyr  •  
Reparasjon av elektroniske kassaapparatsystemer  •  
Reparasjon av energiforsyningsanlegg  •  Reparasjon 
av energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål  • 
Reparasjon av filtre for maskiner og motorer  •  
Reparasjon av filtre og tilhørende deler  •  Reparasjon 
av fiskeredskaper  •  Reparasjon av fiskeredskaper og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon av 
fotografiapparater  •  Reparasjon av gaffeltrucker  •  
Reparasjon av gruvemaskiner  •  Reparasjon av 
husholdnings- og kjøkkenapparater  •  Reparasjon av 
høreapparater og hørselsvern  •  Reparasjon av 
industrimaskiner  •  Reparasjon av industriovner  •  
Reparasjon av installasjoner for bruk innen 
metallproduksjon og metallbearbeiding  •  Reparasjon 
av jernverk og valseverk  •  Reparasjon av kameraer  •  
Reparasjon av kikkerter  •  Reparasjon av kjøleutstyr  •  
Reparasjon av klimaanlegg  •  Reparasjon av klokker 
og ur  •  Reparasjon av klær  •  Reparasjon av klær og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon av 
koblinger for bakkekjøretøy  •  Reparasjon av 
kokeapparater  •  Reparasjon av kontormaskiner og -
utstyr  •  Reparasjon av kontrollutstyr for 
vannforurensning  •  Reparasjon av lastebiler  •  
Reparasjon av leketøy eller dukker  •  Reparasjon av 
leketøy eller dukker og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon av luftfilteranlegg  •  
Reparasjon av luftfiltre  •  Reparasjon av luftfiltre og 
tilhørende deler  •  Reparasjon av luftinnsugingsfiltre for 
maskiner  •  Reparasjon av luftinnsugingsfiltre og 

tilhørende deler  •  Reparasjon av luftnavigasjonsutstyr  
•  Reparasjon av maskiner for bearbeiding av organisk 
avfall  •  Reparasjon av maskiner og utstyr innen 
telekommunikasjon  •  Reparasjon av medisinske 
maskiner og utstyr  •  Reparasjon av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr  •  Reparasjon 
av musikkinstrumenter  •  Reparasjon av møbler  •  
Reparasjon av opphengsystemer for biler  •  
Reparasjon av paraplyer  •  Reparasjon av paraplyer og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon av 
parasoller  •  Reparasjon av personlige smykker  •  
Reparasjon av personlige smykker og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon av pumper  •  
Reparasjon av radio og tv-apparater  •  Reparasjon av 
radioer  •  Reparasjon av renovasjoner  •  Reparasjon 
av sanitetsinstallasjoner  •  Reparasjon av 
sikkerhetslåser  •  Reparasjon av skap  •  Reparasjon 
av sko og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon av smykker  •  Reparasjon av 
spillemaskiner og -utstyr  •  Reparasjon av 
spillemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon av sportsutstyr  •  
Reparasjon av sportsutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon av sykler og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon av taktekking  •  
Reparasjon av tatami-matter  •  Reparasjon av tatami-
matter og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon av telefaksmaskiner  •  Reparasjon av 
tilhengerfester for biler  •  Reparasjon av toalettskåler 
med integrerte vanndyser på bidet  •  Reparasjon av 
toalettskåler med integrerte vanndyser på bidet og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon av 
trailere  •  Reparasjon av trykkluftmaskiner  •  
Reparasjon av tv-apparater  •  Reparasjon av 
tørkeapparater  •  Reparasjon av utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål  • 
Reparasjon av vannforsyningsanlegg  •  Reparasjon av 
vannforsyningsutstyr  •  Reparasjon av vannkjøretøy  •  
Reparasjon av vannrenseutstyr  •  Reparasjon av 
varmeanlegg, klimaanlegg og alarminstallasjoner  •  
Reparasjon av varmeapparater  •  Reparasjon av 
varmegjenvinningsutstyr  •  Reparasjon av 
ventilasjonsutstyr  •  Reparasjon av vesker eller tasker  
•  Reparasjon av vesker eller tasker og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon av ødelagte 
datamaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
anleggsmaskiner og -utstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av anleggsutstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
biler  •  Reparasjon eller vedlikehold av biler og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av bilvaskanlegg  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
bokutstyr og -presser  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av brannalarmer  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
brannalarmer og fremskaffelse av relatert informasjon  • 
Reparasjon eller vedlikehold av briller og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av datamaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
dykkermaskiner og -utstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av dykkermaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av elektrisk belysning  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av elektrisk belysning og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av elektriske kokeapparater og -installasjoner  •  
Reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer  •  
Reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr  •  
Reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner 
og utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av fartøy  •  Reparasjon 
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eller vedlikehold av fartøy og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
filmprojektorer  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
fiskeredskaper  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
fiskeredskaper og fremskaffelse av relatert informasjon  
•  Reparasjon eller vedlikehold av fly og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av fly og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av fôr-blandere  •  
Reparasjon eller vedlikehold av forbrenningsovner og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av forbrukerelektronikk og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av fôr-møller  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av fôr-pressere  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av fôr-skjæremaskiner  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr  •  
Reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere  •  
Reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner og -
utstyr  •  Reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner 
og -utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av heiser [heiser]  •  
Reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske 
kokeapparater og -installasjoner  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av ikke-elektriske kokeapparater og -
installasjoner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle oppvaskmaskiner  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle oppvaskmaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av industrielle vaskemaskiner  •  
Reparasjon eller vedlikehold av industrielle 
vaskemaskiner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
industriovner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
industriovner og fremskaffelse av relatert informasjon  • 
Reparasjon eller vedlikehold av innhøstingsmaskiner 
og -redskaper  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
jernbanevogner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
jernbanevogner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kinematografiske maskiner og utstyr  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av kinematografiske maskiner og 
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av kjernekraftverk  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av kjernekraftverk og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
klimaanlegg  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
klimaanlegg for industriformål  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av klimaanlegg for industriformål og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av klokker og armbåndsur  •  
Reparasjon eller vedlikehold av klokker og armbåndsur, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater for 
industriformål  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater for industriformål og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater og -installasjoner  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av kokekar og stekepanner  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av kokekar og stekepanner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av kontormaskiner og -utstyr  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kontormaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av kontrollutstyr for 
vannforurensning  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kontrollutstyr for vannforurensning og fremskaffelse av 

relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker og fremskaffelse av relatert informasjon  
•  Reparasjon eller vedlikehold av landbruksmaskiner 
og -redskaper  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
landbruksmaskiner og -redskaper, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av malemaskiner og -utstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av malemaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner for bearbeiding av tobakk  
•  Reparasjon eller vedlikehold av maskiner for 
bearbeiding av tobakk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og instrumenter for produksjon av sko  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og redskaper 
for bearbeiding av plantefiber  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og redskaper for silkeavl  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer 
for produksjon av halvledere  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av 
halvledere, samt fremskaffelse av relatert informasjon  • 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
bearbeiding av mat eller drikkevarer  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for bearbeiding av 
plast  •  Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for bearbeiding av plast, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for bruk i skjønnhetssalonger eller 
frisørsalonger  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for emballering og innpakning  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
emballering og innpakning, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for fisking  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for fisking, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk 
behandling  •  Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for kjemisk behandling, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
kraftfordeling eller kontroll, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for lasting og lossing  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for lasting og 
lossing, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
produksjon av glasstøy  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av maskiner og utstyr for produksjon av glasstøy, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon 
av gummivarer  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for produksjon av integrerte kretser  
•  Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for søppelkomprimering  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av maskiner og utstyr for søppelkomprimering  •  
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
søppelkomprimering, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for søppelkomprimering, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for telekommunikasjon, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for trykking eller 
bokbinding  •  Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for trykking eller bokbinding, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av medisinske maskiner og utstyr  •  
Reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner 
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og utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av mekaniske 
parkeringssystemer  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
mekaniske parkeringssystemer og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
melkemaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av motordrevne 
gulvrensemaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
motordrevne gulvrensemaskiner, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
motoriserte tohjulinger  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av motoriserte tohjulinger og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
musikkinstrumenter  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
musikkinstrumenter og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av måle- 
og testemaskiner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av optiske 
maskiner og instrumenter  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av optiske maskiner og instrumenter, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av overheadprojektorer  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av pumper  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av pumper og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
rugemaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
rugemaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
salgsautomater  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
salgsautomater og fremskaffelse av relatert informasjon 
•  Reparasjon eller vedlikehold av skilt  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av skilt og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
skytevåpen  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
skytevåpen og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av snøploger  •  
Reparasjon eller vedlikehold av sykkelparkeringsutstyr  
•  Reparasjon eller vedlikehold av 
sykkelparkeringsutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
symaskiner  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
symaskiner og fremskaffelse av relatert informasjon  •  
Reparasjon eller vedlikehold av såmaskiner og -
redskaper  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
tekstilmaskiner og -utstyr  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av tekstilmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av telefonapparater  •  Reparasjon 
eller vedlikehold av transportbånd  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av trykkeripresser  •  Reparasjon eller 
vedlikehold av underholdningsmaskiner og -utstyr  •  
Reparasjon eller vedlikehold av 
underholdningsmaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av vannrenseutstyr  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
vannrenseutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon eller vedlikehold av 
varmtvannsbeholdere  •  Reparasjon eller vedlikehold 
av varmtvannsbeholdere og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Reparasjon og isolering av vindusfuger  
•  Reparasjon og istandsettelse av antifriksjonslagre for 
maskiner  •  Reparasjon og istandsettelse av lagre for 
maskiner  •  Reparasjon og istandsettelse av lagre, 
kulelagre, rullelagre og antifriksjonslagre for maskiner  • 
Reparasjon og overflatebehandling av bilkarosseri for 
andre  •  Reparasjon og rengjøring av paller og 
transportcontainere  •  Reparasjon og restaurering av 
bøker  •  Reparasjon og restaurering av 
husholdningsartikler  •  Reparasjon og restaurering av 
møbler  •  Reparasjon og vedlikehold av akslinger og 
tilhørende deler  •  Reparasjon og vedlikehold av 
apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, 
tørking, ventilasjon og støvavtrekksanlegg  •  
Reparasjon og vedlikehold av bakke-, vann-, luft- og 
skinnekjøretøy  •  Reparasjon og vedlikehold av 
bakkekjøretøy  •  Reparasjon og vedlikehold av bildekk  
•  Reparasjon og vedlikehold av biler og tilhørende 

deler  •  Reparasjon og vedlikehold av bilmotorer  •  
Reparasjon og vedlikehold av boligbygg  •  Reparasjon 
og vedlikehold av briller  •  Reparasjon og vedlikehold 
av byggestillaser, arbeids-, og byggeplattformer  •  
Reparasjon og vedlikehold av bygninger  •  Reparasjon 
og vedlikehold av bølgekraftverk  •  Reparasjon og 
vedlikehold av båter  •  Reparasjon og vedlikehold av 
campingutstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av data- 
og telekommunikasjonsutstyr  •  Reparasjon og 
vedlikehold av elbiler  •  Reparasjon og vedlikehold av 
elektrisk utstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av 
elektronisk utstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske anlegg  •  Reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske informasjonspaneler  •  Reparasjon og 
vedlikehold av energigenererende anlegg  •  
Reparasjon og vedlikehold av filmfremvisere  •  
Reparasjon og vedlikehold av flymotorer  •  Reparasjon 
og vedlikehold av forbrukerelektronikk  •  Reparasjon 
og vedlikehold av fotoutstyr  •  Reparasjon og 
vedlikehold av fottøy  •  Reparasjon og vedlikehold av 
gass- og elverk  •  Reparasjon og vedlikehold av 
gruvemaskiner  •  Reparasjon og vedlikehold av 
gruveutstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av gym- og 
sportsartikler  •  Reparasjon og vedlikehold av 
hageredskaper  •  Reparasjon og vedlikehold av 
industrimaskiner  •  Reparasjon og vedlikehold av 
jordforflytningsmaskiner  •  Reparasjon og vedlikehold 
av jordforflytningsutstyr  •  Reparasjon og vedlikehold 
av kirurgiske instrumenter og utstyr  •  Reparasjon og 
vedlikehold av kjøleapparater og -anlegg  •  Reparasjon 
og vedlikehold av kjølesystemer for biler  •  Reparasjon 
og vedlikehold av kjøleutstyr  •  Reparasjon og 
vedlikehold av kjøpesentre, industrikomplekser, 
kontorbygninger, boligbygg og annen 
eiendomsutvikling  •  Reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøy  •  Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og 
utstyr for bevegelsesapparater i luften  •  Reparasjon 
og vedlikehold av klimaanlegg  •  Reparasjon og 
vedlikehold av klær  •  Reparasjon og vedlikehold av 
kollektivtransport  •  Reparasjon og vedlikehold av 
kompressorer  •  Reparasjon og vedlikehold av 
kontorbygninger  •  Reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer  •  Reparasjon og vedlikehold av 
landbruksmaskiner  •  Reparasjon og vedlikehold av 
landbruksutstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av 
leketøy  •  Reparasjon og vedlikehold av luftfartøy  •  
Reparasjon og vedlikehold av lystbåter  •  Reparasjon 
og vedlikehold av lærvarer  •  Reparasjon og 
vedlikehold av maskiner for veibygging  •  Reparasjon 
og vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, utenom for telefonapparater, 
radiomottakere og tv-mottakere  •  Reparasjon og 
vedlikehold av maskiner og verktøymaskiner for 
behandling og bearbeiding av metaller  •  Reparasjon 
og vedlikehold av maskiner, utstyr og verktøy  •  
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
verktøymaskiner og automatiske systemer for 
behandling og bearbeiding av metaller  •  Reparasjon 
og vedlikehold av maskinvare for databehandlingsutstyr 
•  Reparasjon og vedlikehold av maskinvare innen data 
og telekommunikasjon  •  Reparasjon og vedlikehold av 
mate- eller hjelpepumper  •  Reparasjon og vedlikehold 
av medisinske instrumenter, apparater og utstyr  •  
Reparasjon og vedlikehold av motorer  •  Reparasjon 
og vedlikehold av motorkjøretøy og tilhørende deler  •  
Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler  •  
Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende motorer  •  Reparasjon og vedlikehold av 
motorsykler  •  Reparasjon og vedlikehold av 
multimedieutstyr  •  Reparasjon og vedlikehold av 
møbeltrekk  •  Reparasjon og vedlikehold av møbler  •  
Reparasjon og vedlikehold av presser for 
metallbearbeiding  •  Reparasjon og vedlikehold av 
radiosystemer og -nettverk  •  Reparasjon og 
vedlikehold av skinnegående vogner  •  Reparasjon og 
vedlikehold av skip  •  Reparasjon og vedlikehold av 
smykker og armbåndsur  •  Reparasjon og vedlikehold 
av sports- og treningsutstyr  •  Reparasjon og 
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vedlikehold av støvavtrekksanlegg  •  Reparasjon og 
vedlikehold av sykler  •  Reparasjon og vedlikehold av 
tekstilvarer  •  Reparasjon og vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere  •  
Reparasjon og vedlikehold av transportcontainere  •  
Reparasjon og vedlikehold av tørkeapparater  •  
Reparasjon og vedlikehold av understelldeler og 
karosseri på biler  •  Reparasjon og vedlikehold av ur- 
og kronometriske instrumenter  •  Reparasjon og 
vedlikehold av utstyr for lasermåling  •  Reparasjon og 
vedlikehold av utstyr for veibygging  •  Reparasjon og 
vedlikehold av utstyr innen gruvedrift, jordforflytning, 
veibygging og landbruk  •  Reparasjon og vedlikehold 
av vakuumpumper  •  Reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper og tilhørende deler  •  Reparasjon og 
vedlikehold av varmeapparater  •  Reparasjon og 
vedlikehold av ventilasjonsutstyr  •  Reparasjon og 
vedlikehold av vindkraftverk  •  Reparasjon, vedlikehold 
og overhaling av biler  •  Reparasjon, vedlikehold, 
demontering, ombygging og rengjøring av bilmotorer og 
tilhørende deler  •  Reparasjon, vedlikehold, 
demontering, ombygging, rengjøring og lakkering av 
biler og tilhørende deler  •  Reparasjonsinformasjon  •  
Reperasjon av kraftledninger  •  Reperasjonstjenster 
ved kjøretøyuhell  •  Restaurasjon av møbler og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Restaurering av 
bygninger  •  Restaurering av kunstarbeider  •  
Restaurering av musikkinstrumenter  •  Restaurering av 
møbler  •  Riving av bygninger  •  Rotering og 
balansering av dekk  •  Rotteutryddelse  •  
Rustbehanding av kjøretøyer  •  Rustbehandling  •  
Rustfjerning  •  Rutinemessig vedlikehold av 
apparater/utstyr for intervaller som fastsettes av 
produsent for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, tørking, 
ventilasjon og støvavtrekksanlegg  •  Rutinemessig 
vedlikehold av apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, 
klimaanlegg, tørking, ventilasjon og støvavtrekksanlegg 
•  Rutinemessig vedlikehold av kjøleapparater  •  
Rutinemessig vedlikehold av klimaanlegg  •  
Rutinemessig vedlikehold av støvavtrekksanlegg  •  
Rutinemessig vedlikehold av tørkeutstyr  •  
Rutinemessig vedlikehold av varmeapparater  •  
Rutinemessig vedlikehold av ventilasjonsapparater  •  
Rørleggervirksomhet  •  Rådgivning i forbindelse med 
bilreparasjon  •  Rådgivning i forbindelse med bolig- og 
byggkonstruksjon  •  Rådgivning i forbindelse med 
inspeksjon av byggkonstruksjon  •  Rådgivning i 
forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av vindmøller og vindturbiner  •  Rådgivning i 
forbindelse med reparasjon og istandsettelse av 
antifriksjonslagre for maskiner  •  Rådgivning i 
forbindelse med reparasjon og istandsettelse av lagre 
for maskiner  •  Rådgivning i forbindelse med 
reparasjon og istandsettelse av lagre, kulelagre, 
rullelagre og antifriksjonslagre for maskiner  •  
Rådgivning i forbindelse med tjenester innen 
installasjon, vedlikehold og reparasjon  •  Rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
konstruksjon  •  Rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med offentlige anleggsprosjekter  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
audiovisuelt utstyr  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av automatiseringsutstyr for bygninger  
•  Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon 
av belysning  •  Rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon av brannsikringsutstyr  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
hydraulisk utstyr  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av kommunikasjonsutstyr  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
passasjerheiser  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av sikkerhetsutstyr  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
telefonutstyr  •  Rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon av varme- og kjøleapparater  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon og 
vedlikehold av utstyr og instrumenter innen 
telekommunikasjon, overføring og kringkasting  •  

Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekanisk og elektrisk 
utstyr  •  Rådgivningstjenester i forbindelse med 
konstruksjon av bygninger  •  Rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer  •  Rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon og reparasjon av 
flyplasser og flyplassfasiliteter  •  Rådgivningstjenester i 
forbindelse med nedrivning av bygninger  •  
Rådgivningstjenester i forbindelse med offentlige 
anleggsprosjekter  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med reparasjon og vedlikehold av vakuumpumper og 
tilhørende deler  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med rørleggingsarbeid  •  Rådgivningstjenester i 
forbindelse med vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
og elektrisk utstyr  •  Rådgivningstjenester i forbindelse 
med vedlikehold, reparasjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer  •  Rådgivningstjenester 
innen konstruksjon, reparasjon, restaurering, 
vedlikehold og installasjon  •  Sandblåsing av overflater  
•  Selvbetjente vaskerier  •  Septiktankrengjøring  •  
Septiktankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Setetrekktjenester  •  
Skadedyrbekjempelse, andre enn for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk  •  Skadedyrutryddelse, andre 
enn for landbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk  •  
Skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk  •  Skadedyrutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Skiltmaling  •  Skiltreparasjon  
•  Skipsbygging  •  Skipsbygging  •  Skipsbygging og 
fremskaffelse av relatert informasjon  •  Skopussing  •  
Skoreparasjon  •  Skorsteinsfeeing og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Skorsteinskonstruksjon  •  
Sliping  •  Sliping av drillbor  •  Sliping av 
gressklipperblad  •  Sliping av sakser  •  Sliping av 
sakser og kjøkkenkniver  •  Sliping av sakser og 
kjøkkenkniver, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Smøring av bil  •  Smøring av bil  •  
Smøring av kjøretøyer  •  Snekkerarbeid  •  
Snekkertjenester  •  Snøfjerning og avisingstjenester for 
fly  •  Snøfjerningstjenester  •  Speilglassbasert 
installasjons- og reparasjonstjenester  •  
Spesialtilpasset installasjon av bilinteriør  •  
Spesialtilpasset konstruksjon av hus  •  Spesialtilpasset 
konstruksjon og renovering av bygg  •  Spesialtilpasset 
rekonstruksjon av eksisterende bakkekjøretøy og 
tilhørende strukturdeler  •  Spesialtilpasset 
skipsbygging  •  Steinbruddstjenester  •  Stemming av 
musikkinstrumenter  •  Stereoanleggreparasjon  •  
Sterilisering av kirurgiske instrumenter  •  Sterilisering 
av kirurgiske instrumenter  •  Sterilisering av 
medisinske instrumenter  •  Stillasoppsetting  •  
Stillasreparasjon  •  Stryking av klær  •  Stryking av stoff 
•  Stryking av tekstiler  •  Stryking av tøy  •  
Støvsugerreparasjon  •  Støydemping i elektriske 
apparater  •  Såpevask av ryer  •  Taktekking  •  
Taktekkingstjenester  •  Tapetsering  •  
Telefonreparasjon  •  Teppelegging  •  Tepperensing  •  
Termisk isolasjon for bygninger  •  Tetnings- og 
fugetjenester for bygninger  •  Tetting av sprekker/hull i 
veien  •  Tetting av sprekker/hull i veien  •  Tetting og 
merking av veier  •  Tilveiebringelse av 
konstruksjonsinformasjon  •  Tilveiebringelse av 
konstruksjonsinformasjon via elektroniske midler  •  
Tilveiebringelse av konstruksjonsrådgivning  •  
Tjenester for modifisering og konvertering av maskiner  
•  Tjenester for veimerking  •  Trekking av bilseter  •  
Trykkvasktjenester  •  Tuning av bilmotorer  •  Tuning 
av motorer  •  Tuning av motorer for biler  •  Tørrensing  
•  Tøyvasking  •  Understellbehandlingstjenester for 
biler  •  Understellsbehandlingstjenester på bil  •  
Undervannsbygging  •  Undervannsoppmudring  •  
Undervannsreparasjon  •  Utgravingstjenester  •  Utleie 
av anleggs- og byggeutstyr  •  Utleie av 
anleggsmaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Utleie av anleggsmaskiner og 
verktøy  •  Utleie av anleggsutstyr, sementblandere, 



registrerte varemerker 2018.02.12 - nr 07/18

28 
 

betongpumper og kraner  •  Utleie av betongpumper  •  
Utleie av bilvaskanlegg  •  Utleie av bilvaskutstyr  •  
Utleie av bilvaskutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Utleie av bore- og gruveutstyr  •  Utleie 
av boreplattformer  •  Utleie av bulldosere  •  Utleie av 
byggekraner  •  Utleie av bygningsmaskiner  •  Utleie av 
elektriske vaskemaskiner  •  Utleie av elektriske 
vaskemaskiner og fremskaffelse av relatert informasjon 
•  Utleie av gatefeiemaskiner  •  Utleie av 
gravemaskiner  •  Utleie av gruvemaskiner og -utstyr  •  
Utleie av gruvemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Utleie av gulvrensemaskiner  
•  Utleie av gulvrensemaskiner og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Utleie av industrielle 
oppvasktørkemaskiner  •  Utleie av industrimaskiner  •  
Utleie av jordforflytningsutstyr og gravemaskiner  •  
Utleie av lensepumper  •  Utleie av løfteplattformer for 
bruk innen konstruksjon  •  Utleie av løfteutstyr for bruk 
innen konstruksjon  •  Utleie av maskiner, verktøy og 
utstyr for bruk innen byggkonstruksjon  •  Utleie av 
mopper  •  Utleie av mopper og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Utleie av oljerigger  •  Utleie av 
oppvaskmaskiner  •  Utleie av oppvaskmaskiner  •  
Utleie av oppvaskmaskiner for husholdningsformål  •  
Utleie av oppvaskmaskiner for industriformål  •  Utleie 
av oppvasktørkemaskiner  •  Utleie av 
rengjøringsmaskiner  •  Utleie av rengjøringsutstyr  •  
Utleie av rengjøringsutstyr  •  Utleie av sementblandere 
•  Utleie av sentrifuger for klær  •  Utleie av stillaser, 
arbeids-, og byggeplattformer  •  Utleie av stillaser, 
plattformer, støpeformer og maskineri for bruk innen 
konstruksjon  •  Utleie av tørkemaskiner for oppvask  •  
Utleie av tørketromler  •  Utleie av vaskemaskiner  •  
Utleie av vaskemaskiner for klær  •  Utleie av verktøy 
for oljebrønnboring  •  Utvendig og innvendig rengjøring 
av fly  •  Utvendig rengjøring av bygninger  •  Utvendig 
rengjøring av bygninger og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Vaktmestertjenester i form av 
rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet  •  Vann- eller oljeboring  •  
Vannboring  •  Vanntetting av kjellere  •  Vask av 
kjøretøyer  •  Vasking  •  Vasking av babybleier  •  
Vasking av fly  •  Vasking av klær  •  Vasking av lintøy  • 
Vasking av stoff  •  Vasking av tekstiler  •  Vasking av 
tekstiler  •  Vasking av tøy  •  Vasking og desinfisering 
av dekke-/sengetøy  •  Vasking og fremskaffelse av 
relatert informasjon  •  Vasking, stryking, glatting og 
reparasjon av tekstilvarer for gjenbruk  •  Vedlikehold 
av akvarium  •  Vedlikehold av bil  •  Vedlikehold av 
biler  •  Vedlikehold av biler og maskiner  •  Vedlikehold 
av bilvaskanlegg  •  Vedlikehold av 
brannalarminstallasjoner  •  Vedlikehold av 
datamaskinvare  •  Vedlikehold av industrimaskiner  •  
Vedlikehold av innbruddsalarmer  •  Vedlikehold av 
kjøretøyer  •  Vedlikehold av kommunikasjonsutstyr  •  
Vedlikehold av kontorutstyr  •  Vedlikehold av 
kontrollutstyr for vannforurensning  •  Vedlikehold av 
medisinsk utstyr og instrumenter  •  Vedlikehold av 
motorkjøretøy  •  Vedlikehold av møbler  •  Vedlikehold 
av produksjonsmaskiner og -utstyr  •  Vedlikehold av 
rørleggingsarbeid  •  Vedlikehold av septiksystemer  •  
Vedlikehold av sveisemaskiner og -utstyr  •  
Vedlikehold av svømmebasseng  •  Vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr  •  Vedlikehold av 
trykkeripresser og digitaltrykkmaskiner  •  Vedlikehold 
av utstyr og anlegg for generering av strøm  •  
Vedlikehold av utstyr og anlegg for generering av strøm 
•  Vedlikehold av utstyr og installasjoner for generering 
av strøm  •  Vedlikehold av vannrenseutstyr  •  
Vedlikehold og rengjøring av gruveutstyr  •  Vedlikehold 
og rengjøring av løfteplattformer  •  Vedlikehold og 
rengjøring av mekaniske adkomstplattformer  •  
Vedlikehold og reparasjon av automatgirkasser  •  
Vedlikehold og reparasjon av biler  •  Vedlikehold og 
reparasjon av biler  •  Vedlikehold og reparasjon av 
brennere  •  Vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare  •  Vedlikehold og reparasjon av fly  •  
Vedlikehold og reparasjon av fly på bakken  •  
Vedlikehold og reparasjon av girkasser  •  Vedlikehold 

og reparasjon av girkasser med dobbeltclutching  •  
Vedlikehold og reparasjon av husholdnings- og 
kjøkkenapparater  •  Vedlikehold og reparasjon av 
hybridgirkasser  •  Vedlikehold og reparasjon av 
hydrodynamiske girkasser  •  Vedlikehold og reparasjon 
av hydrostatiske girkasser  •  Vedlikehold og reparasjon 
av kontrollsystemer for radiosystemer og -nettverk  •  
Vedlikehold og reparasjon av løfteutstyr  •  Vedlikehold 
og reparasjon av manuelle girkasser  •  Vedlikehold og 
reparasjon av maskiner  •  Vedlikehold og reparasjon 
av motorkjøretøy og fly  •  Vedlikehold og reparasjon av 
powershift-girkasser  •  Vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsrom  •  Vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsskap  •  Vedlikehold og reparasjon av ski  •  
Vedlikehold og reparasjon av synkroniserte girkasser  •  
Vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsnettverk, utstyr og instrumenter  •  
Vedlikehold og reparasjon av trinnløse girkasser  •  
Vedlikehold og reparasjon av utstyr og installasjoner for 
generering av strøm  •  Vedlikehold og reparasjon av 
vannkjøretøy  •  Vedlikehold og reparasjon av 
våpensystemer  •  Vedlikehold og restaurering av 
kunstverk  •  Vedlikehold, rengjøring og reparasjon av 
kjemisk utstyr  •  Vedlikehold, rengjøring og reparasjon 
av lær  •  Vedlikehold, rensing og reparasjon av 
pelsverk  •  Vedlikehold, reparasjon og istandsettelse 
av fotoelektrisk utstyr og installasjoner  •  Vedlikehold, 
reparasjon og ombygging av smelteovner  •  
Vedlikehold, reparasjon og rengjøring av utstyr og 
maskineri for produksjon av halvledere  •  Vedlikehold, 
tuning og reparasjon av motorer  •  
Vedlikeholdstjenester  •  Veibygging  •  Veibygging  •  
Veidekking og brolegging  •  Veimerking  •  Veimerking  
•  Veimerking  •  Verkstedtjenester for vedlikehold og 
reparasjon av motorkjøretøy  •  Vinduspussing  •  
Vindusrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon  •  Vraktjenester  •  Vulkanisering av 
bildekk [reparasjon]  •  Vulkanisering av dekk 
[reparasjon]  

  Klasse 39   Leasing av kjøretøyer  •  Leasing av paller for 
transport eller lagring av varer  •  Leasing av 
skinnegående flatvogner  Leasing av strømlinjer fra 
tredjeparter for overføring av elektrisitet  

  Klasse 41   Fjernundervisningskurs  •  Korrespondansekurs  •  
Organisering av opplæringskurs  •  Organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger  •  Organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, 
vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger  •  Språkkurs  •  
Tilrettelegging og utførelse av dagskolekurs for voksne  
•  Tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs  •  
Tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske 
seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for 
kulturelle formål  •  Tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen 
opplæring  •  Tilveiebringelse av opplæringskurs  •  
Tilveiebringelse av utdanningskurs  •  Tilveiebringelse 
av utdanningskurs, forelesninger, seminarer og 
yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom  •  
Tilveiebringelse av utdanningskurs i forbindelse med 
slankekurer  •  Tilveiebringelse av utdanningskurs 
innen slankekurer og helse  •  Utførelse av 
opplæringskurs innen teknologi og innovasjon  •  
Utførelse av pedagogiske, undervisnings- og 
opplæringskurs for ungdom og voksne  . Utførelse av 
utdanningskurs 

  Klasse 42   Dataprogrammering for databehandling  •  
Dataprogrammering for databehandling og 
kommunikasjonssystemer  •  Dataprogrammering for 
energiindustrien  •  Dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign  •  
Dataprogrammeringstjenester for datalagring  •  
Dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet  •  Dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering  •  
Dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
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multimedia og interaktive applikasjoner  •  Design og 
programmering av nettsteder  •  Design, opprettelse og 
programmering av nettsider  •  Design, programmering 
og vedlikehold av dataprogramvare  •  Design, utvikling 
og programmering av dataprogramvare  •  
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
dataprogrammering  •  Fremskaffelse av informasjon 
om computerteknologi og programmering via en 
webside  •  It-programmeringstjenester  •  
Programmering av dataanimasjoner  •  Programmering 
av databehandlingsprogrammer  •  Programmering av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data  •  Programmering av 
dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser  •  Programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data  • 
Programmering av egendefinerte nettsider  •  
Programmering av egendefinerte nettsider med 
brukerdefinert informasjon, personlige profiler og 
informasjon  •  Programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [edb]  •  Programmering 
av nettsider  •  Programmering av programmer for 
internettsikkerhet  •  Programmering av programvare 
for databasestyring  •  Programmering av programvare 
for e-handelsplattformer  •  Programmering av 
programvare for energistyring  •  Programmering av 
programvare for import og styring av data  •  
Programmering av programvare for 
informasjonsplattformer på internett  •  Programmering 
av programvare for internettplattformer  •  
Programmering av programvare for internettportaler, 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum  •  
Programmering av programvare for lagerstyring  •  
Programmering av programvare for telekommunikasjon 
•  Programmering av programvare for utvikling av 
nettsteder  •  Programmering av systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere  •  Programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk  •  Programmering for 
datamaskiner  •  Rådgivning i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare  •  
Rådgivning innen dataprogrammering  •  Rådgivning 
innen programmering og utvikling av e-
forretningsportaler  •  Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogrammering  •  Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare  
Utvikling, programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer  

  Klasse 45   Juridisk rådgivning i forbindelse med 
franchisevirksomhet  •  Juridisk rådgivning i forbindelse 
med franchisevirksomhet  •  Lisensiering av 
franchisekonsepter [juridiske tjenester]  Profesjonelle 
juridiske rådgivningstjenester i forbindelse med 
franchisevirksomhet 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296147 
(151) Reg.dato.: 2018.02.03 
(210) Søknadsnr.: 201608907 
(220) Inndato: 2016.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296148 
(151) Reg.dato.: 2018.02.03 
(210) Søknadsnr.: 201712476 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296149 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201709924 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Old World Industries, LLC, 4065 Commercial Avenue, 
US-IL60062 NORTHBROOK, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Frostvæsker og kjølevæsker for kjøretøymotorer; 
transmisjonsvæsker; bremsevæsker; hydraulikkvæsker; 
kraftoverføringsvæsker; kjemiske tilsetningsstoffer for 
behandling av eksosgasser og kjemiske 
tilsetningsstoffer for diesel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296150 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201709925 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Old World Industries, LLC, 4065 Commercial Avenue, 

US-IL60062 NORTHBROOK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Frostvæsker og kjølevæsker for kjøretøymotorer; 

transmisjonsvæsker; bremsevæsker; hydraulikkvæsker; 
kraftoverføringsvæsker; kjemiske tilsetningsstoffer for 
behandling av eksosgasser og kjemiske 
tilsetningsstoffer for diesel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296151 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201709764 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Casas del Toqui S.A., Fundo Santa Anita de Totihue 
S/N, CL-REQUINOA, Chile 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296152 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201709950 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bird Home Automation GmbH, Joachimsthaler Strasse 
12, DE-10719 BERLIN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Døråpnere, elektriske; elektriske døråpnere; 
elektroniske døråpnere; dørlukkere, hydrauliske; 
hydrauliske døråpnere; døråpnere, hydrauliske; 
dørlukkere, pneumatiske; døråpnere, pneumatiske; 
dørlukkere, elektriske; døråpnere, elektriske. 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd eller bilder, spesielt apparater for mottak av lyd og 
bilder, filmkameraer, lydopptaksapparater, 
lydoverføringsapparater, telefonapparater, 
videoopptakskassetter, videoskjermer, videokameraer, 
videokassetter, tidskontrollapparater; regnemaskiner 
hardware for databehandling, computere; computer 
software; computer software for 
kommunikasjonsbearbeiding; utstyr og computere for 
databearbeiding, særskilt registrerte computer 
driftsprogrammer, tilleggsutstyr for bruk med 
computere, computer programmer (registrerte), 
computer programmer (nedlastbare), computer 
software, registrerte, grensesnitt (for 
computere);trådløse kommunikasjonsapparater; 
elektroniske dørklokker; elektroniske dørlåser; 
radiostyrte kontrollere for dørklokker; videoforsterker 
apparater; interaktive videoapparater; interaktiv 
videosoftware; kommunikasjons-servere (computer 
hardware); kommunikasjons software; 
kommunikasjonskontroller; apparater for overføring av 
kommunikasjon; kommunikasjonstilpassere; 
telekommunikasjonsapparater; optiske kikkehullsglass 
(kikkhull) for dører; magnetiske kikkhull for dører; 
videokontrollere for lokalområder; telefoner inkorporert 
med interkommunikasjonsystemer; lyd- og 
bildeopptakere; kikkhull (magnetiske linser) før dører; 
elektriske dørklokker; magnetiske kikkhull for dører; 
videografikk akselatorer; videospillere; videoopptakere; 
videoskjermer; videokassetter; videodetektorer; video-
digitaliserer; videomottakere; videoutstyr; video-grafikk-
kontroller; videospillere; videoopptaksutstyr; 
videokameraer; videokameraer tilpasset for 
overvåkningsformål; videokommunikasjonsapparater; 
videokonferanseapparater; videoskjermer; video 
multipleksere; videoprojektorer; video-opptakere; video-
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overførere; videofoner; dørtelefoner med 
videofunksjon; videoutvidere; videointercom apparater; 
apparater for overføring av bilder; videokameraer til 
bruk for overvåkningsformål; 
videoovervåkningskontrollere; intercomer styrt av 
bølgefrekvenser. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, spesielt 
fremskaffelse av tilgang til globale datanettverk, 
computerstyrte overføringer av beskjeder og bilder, 
paginering (via radio, telefoner eller andre typer av 
elektronisk kommunikasjon); audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; overføring av videofilmer; 
konsultasjonsvirksomhet relatert til 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av elektroniske 
videolinker; fremskaffelse av elektroniske 
kommunikasjonslinker; fremskaffelse av 
videokonferansefasiliteter; mulig-gjøring 
kommunikasjon mellom computere; trådløse 
kommunikasjonstjenester; digitale 
kommunikasjonstjenester; trådløse 
kommunikasjonstjenester; fremskaffelse av 
videokonferanse tjenester; satellittvideo 
konferansetjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; interaktive fjernsyns- og 
kommunikasjonstjenester; interaktive 
videoteksttjenester, kommunikasjonstjenester via 
computerterminaler; fremskaffelse av 
kommunikasjonsmuligheter mellom computere; telefon 
og mobiltelefontjenester; mobiltelefonkommunikasjon; 
kommunikasjonstjenester over computernettverk; 
kommunikasjonstjenester fremskaffet elektronisk; 
kommunikasjonstjenester for videokonferanse formål; 
mobil og telefonkommunikasjon; on-line 
kommunikasjonstjenester; sammenkoblingstjenester for 
videokretser for videoovervåkningsinstallasjoner; 
fremskaffelse av videonettverk for 
overvåkningstjenester; streaming av videomateriale 
over internett; telekonferanser og 
videokonferansetjenester; drift av elektroniske 
kommunikasjonssystemer; fremskaffelse av 
kommunikasjonsfasiliteter for utveksling av digital data.; 
fremskaffelse av fasiliteter og utstyr for 
videokonferanser; utleie av apparater for sending av 
videosignaler; videokommunikasjonstjenester; 
fremskaffelse av videokonferansetjenester; 
videoteksttjenester; videokringkasting, video on 
demand overføringstjenester, 
videooverføringstjenester; videreføring av informasjon 
gjennom videokommunikasjonssystemer; 
videotelekonferansetjenester. 

  Klasse 42   Utvikling av computer hardware og software, spesielt 
oppdatering av computer software, design av computer 
software, computer software design, computer 
programmering, installasjon og vedlikehold av 
computer software, konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media, fremskaffe, 
utleie og vedlikehold av minnetid for bruk som websider 
for andre (vertskapstjenester), fremskaffelse og utleie 
av computer software; skytjenester; konsultasjoner 
innenfor computerområdet; utleie av elektroniske 
apparater og andre dataopptaksutstyr; utvikling av 
computer hardware for lyd- og videoapparater; design 
av computer hardware for brukere av audio- og 
videoapparater; design av computer software for 
brukere av lyd- og videoapparater; utvikling av 
computer software for audio- og videoapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296153 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.30, EM, 016529588 
(210) Søknadsnr.: 201706545 
(220) Inndato: 2017.05.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296154 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201710200 
(220) Inndato: 2017.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TAKSKIFERFORUM AS, c/o Business Sweden, 
Postboks 1681 Vika, SE-0120 OSLO, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Fasadeskifer; Takskifer; bygningsmaterialer (ikke av 

metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296155 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201709960 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, US-TX75063 

IRVING, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kundelojalitetsprogramtjenester, nemlig 

detaljhandelstjenester for storkiosker/nærbutikker med 
et stamkundeprogram for kunder; 
Kundelojalitetsprogramtjenester for salgsfremmende 
formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296156 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201605102 
(220) Inndato: 2016.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fusion Brands America Inc., 444 Madison Avenue, 7th 

Floor, US-NY10022 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Eau de cologne ; dufter ; parfymer ; parfymer i fast 

form, kremparfymer; kosmetikk, kosmetiske preparater; 
kroppskremer, kroppsoljer; bade- og dusjgeleer. 

  Klasse 4   Lys. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296157 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201712462 
(220) Inndato: 2017.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MYKID AS, Nydalsveien 12, 0484 OSLO, Norge 

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

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

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

[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for 
datamaskiner; Nedlastbare billedfiler; 
Overvåkningsprogrammer for datamaskiner 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Kringkasting over nett 
(webcasting); Kommunikasjon ved dataterminaler; 
Mobiltelefontjenester; Overføring av beskjeder og bilder 
via datamaskiner; Overføring av digitale filer; 
Overføring av nettbaserte gratulasjonskort; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk.; Tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; Tilveiebringelse av online forum; 
Tilveiebringelse av praterom på internett; Tilveiebringe 
adgang til betalt digitalt innhold på nett; Tilveiebringelse 
av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
Tilveiebringelse av tilgang til databaser 

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; Design av 
computersystemer; Driftstjenester for servere; 
Elektronisk datalagring; Fjernlagring av data 
sikkerhetskopier; Fjernovervåking av datasystemer; 
Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; Installasjon av 
dataprogrammer; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved design 
og utvikling av datamaskiner; Konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk 
konvertering]; Leie av webserver; Nettskytjenester; 
Kopiering av dataprogrammer; Oppdatering av 
dataprogrammer; Programmering for datamaskiner; 
Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
Rådgivningstjenester innen IT; Sikkerhetstjenester 
angående datavirus; Utarbeidelse av dataprogrammer; 
Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; 
Vedlikehold av dataprogrammer og software 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296158 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.27, EM, 016290454 
(210) Søknadsnr.: 201709905 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BrainLit AB, c/o Peter K Andersson, Ideon Gateway, 
Scheelevägen 27, SE-22370 LUND, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWAPATENT AB, Box 1066, SE-25110 

HELSINGBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer for overvåking og kontroll av 
installasjoner og virksomheter; dataprogrammer for 
overvåking og styring av belysning og 
belysningssystemer; dataprogrammer for fjernkontroll 
av apparater for elektrisk belysning; dataprogrammer 
for administrering av databaser; programmerbare 
digitale skjermer; LED-skjermer; belysningsmålere; 
dimmere og lysregulatorer; belysningsregulatorer; 
lysstyringsapparater; elektriske strøm regulatorer; 
kontroller (regulatorer); regulatorer for belysning; 
elektriske lysdimmere; fjernkontrollapparater for 
lysstyring; strømbrytere for belysning; automatiske 
kontrollapparater og kontrollanordninger, automatiske 
styringsapparater og styringsanordninger; elektroniske 
overvåkingsutstyr, unntatt for medisinsk bruk; sensorer 
og detektorer; elektroniske sensorer; infrarøde 
sensorer, aktive infrarøde sensorer og passive 
infrarøde sensorer; lyssensorer; optiske sensorer; LED-
posisjonssensorer; lysmålere; elektroniske 
målesensorer. 

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for belysning; 
belysningsapparater kontrollerte av datorer; 
belysningselementer; belysningsenheter; 
belysningsarmaturer; armaturer for lamper; elektriske 
lysarmaturer; elektrisk belysningsenheter; fiberoptiske 
belysningsinstallasjoner og belysningsarmaturer; 
elektriske installasjoner for belysning; elektroniske 
apparater for belysning; apparater for elektrisk 
innendørs belysning; belysning; belysning for tak; 
lysdioder [LED] belysningsapparater; organiske 
lysemitterende dioder (OLED) belysningsenheter; 
belysningsutstyr; belysningstilbehør; 
belysningstransformatorer (deler av 
belysningsarmaturer); lyskilder [annet enn for 
fotografisk eller medisinsk bruk]; LED lyskilder. 

  Klasse 37   Installasjon av belysningssystemer; installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av belysningsapparater; 
konsulenttjenester vedrørende installasjon av 
belysningsapparater; fremskaffelse av informasjon om 
reparasjon og vedlikehold av elektriske 
belysningsapparater; installasjon av elektriske lys- og 
belysningssystemer. 

  Klasse 42   Design og konfigurasjon av belysningssystemer; 
design og konfigurasjon av elektriske og elektroniske 
systemer; teknisk planlegging og administrasjon av 
tekniske prosjekter for utvikling av belysningsutstyr; 
design av bygninger og innemiljøer; designtjenester for 
byggeinteriører; konsultasjon og informasjon om design 
og konfigurasjon av belysningssystemer og innemiljøer; 
vitenskapelig forskning og vitenskapelige 
undersøkelser for medisinske og fysiologiske formål; 
konsulenttjenester, nemlig faglig kompetanse innen 
energi, elektriske installasjoner og miljø, med hensyn til 
medisinske og fysiologiske effekter på mennesker og 
dyr ved utforming og bruk av belysning og 
belysningssystemer; dataprogrammering; design, 
utvikling og vedlikehold av programvare; installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av dataprogrammer; 
konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og 
dataprogramvare; fremskaffelse av informasjon, råd og 
konsultasjon innen programvareområdet; oppdatering 
av programvare; design, utvikling og vedlikehold av 

databaser; design og utvikling av programvare for 
databaser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296159 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708712 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296160 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708713 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296161 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708714 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296162 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708715 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296163 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708716 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296164 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201705766 
(220) Inndato: 2017.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Braathen Eiendom Forvaltning AS, Postboks 1915 
Vika, 0124 OSLO, 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; Apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; Magnetiske databærere; 
Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
Dataprogramvare; Applikasjoner, nedlastbare; 
Dataprogrammer (software); software og 
mobilapplikasjoner for webbasert sending og mottak av 
elektronisk kommunikasjon; datasoftware for bruk på 
håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og 
annen forbrukerelektronikk; datasoftware for håndtering 
av personlig informasjon;software for elektronisk post- 
og meldingsutveksling; Applikasjon for å samle 
kundeforhold og medlemsskap på et sted, herunder for 
å administrere medlemsskap, betale medlemsavgift, 
benytte seg av medlemsfordeler og kommunisere med 
tilbyder; databasehåndteringssoftware. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsundersøkelser; rådgivning om reklame og om 
organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; bedriftsrådgivning; 
kontortjenester; Organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer; Administrasjon av 
kundelojalitetsprogram for leietakere av fast eiendom; 
Administrasjon av kundeklubber; Fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning til kunder om valg av 
produkter og artikler til innkjøp. 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; prosjektutvikling 
knyttet til fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, 
forpaktning av faste eiendommer, herunder historiske 
eiendommer; utleie av kontorer; utleie av 
forretningslokaler og lagerlokaler; utleie av leiligheter 
og andre boliger; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet;  bestyrelse av leiegårder; boligformidling; 
eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; 
husleieinnkreving; inkassoforretninger; 
fondsinvesteringer; meglerforretninger for fast eiendom; 
utleie av landbrukseiendommer; utlån [finansiering]; 
formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; 
finansielle tjenester i form av investeringstjenester; 
vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester 
knyttet til utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296165 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708717 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296166 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708718 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296167 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708719 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 

ANGERED, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 

eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; tang og 
sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket 
frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av konfekt, 
konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, småkaker og pretzler; 
müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket 
frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og 
sjokoladeprodukter; sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296168 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201711538 
(220) Inndato: 2017.09.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nordic Waterproofing AS, Vangsveien 10, 1814 

ASKIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse, malmer; 

metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
byggematerialer av metall, herunder tak- og 
veggkledning samt takplater av stål og/eller andre 
metaller; transportable hus av metall; ikke-elektriske 
kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av 
metall (isenkramvarer); metallcontainere for lagring 
eller transport; sikkerhetsskap og –skrin. 

  Klasse 17   Ubearbeidet og halvfabrikat av gummi, guttaperka, 
kautsjuk; asbest, glimmer og erstatningsstoffer for 
disse materialer; bitumenbelagte isolasjonsmaterialer; 
plastikk og harpiks i ekstrudert form for bruk i 
produksjon; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
membraner for bygnings- og isolasjonsformål; 
isolerende vanntette membraner; fleksible rør og 
slanger, ikke av metall. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); byggematerialer, 
ikke av metall, herunder tak- og veggkledning samt 
shingel; takmembraner; stive rør (ikke av metall) for 
bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og 
bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjons- og 
installasjonsvirksomhet relatert til bygg og anlegg; 
informasjon, rådgiving og konsulentvirksomhet relatert 
til bygg og anlegg, spesielt isolering mot vær, vind, 
vann og radon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296169 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201712180 
(220) Inndato: 2017.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, NL-
5831AN BOXMEER, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vaksiner for fjærfe. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296170 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708616 
(220) Inndato: 2017.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte 
eller bearbeidede grønnsaks- og potetprodukter; 
ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og 
bearbeidede nøtter, cashewkjerner, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker; ekstrakter av 
tang og sjøgress for ernæring; ingefærprodukter i form 
av tørket frukt; peanøttsmør. 

  Klasse 30   Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller 
bearbeidet tapioka, maniok, ris, mais, hvete eller andre 
kornprodukter; ingefærprodukter i form av 
konditorvarer, konfektyrer og fruktgeleer; kjeks, 
småkaker og saltkringler; müslibarer, hovedsakelig 
bestående av nøtter, tørket frukt, bearbeidede korn og 
kornprodukter; sjokolade og sjokoladeprodukter; 
sauser. 

  Klasse 31   Ubearbeidede nøtter, cashewkjerner, pistasjnøtter, 
mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for 
mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296171 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201712779 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296172 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201712780 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296173 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201703914 
(220) Inndato: 2017.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Belron International Limited, Milton Park, Stroude 

Road, Egham, GB-TW20 9EL SURREY, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

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

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296174 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201703634 
(220) Inndato: 2017.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296175 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201800347 
(220) Inndato: 2018.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STIFTINGA EKSTREME VOSS, Miltzows gata 2, 5700 

VOSS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 41   Organisering, produksjon, presentasjon og utførelse 

av musikkonserter, festivaler, turer og andre 
musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer 
og aktiviteter; Organisering av sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296176 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201708707 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 1,6 MILJONERKLUBBENS INSAMLINGS- STIFTELSE 

FÖR KVINNORS HÄLSA, Grev Turegatan 27 2TR, SE-
11438 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Undervisning/utdannelse, særlig med fokus på 
helsespørsmål og kvinners rettigheter; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 44   Informasjon og rådgivning vedrørende helse. 
  Klasse 45   Informasjon og rådgivning vedrørende kvinners 

rettigheter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296177 
(151) Reg.dato.: 2018.02.05 
(210) Søknadsnr.: 201712754 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FJELL ART ARCHITECTURE, Anton Schjøths gate 12, 
0454 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Produksjon av billedkunst, filmproduksjon, 

fotografering, produksjon av musikk, skriving av tekster. 
  Klasse 42   Arkitekttjenester, design av kunsthåndverk, 

produktdesign. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296178 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.01, US, 87/321,304 
(210) Søknadsnr.: 201709956 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

A70 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sino Legacy Holdings Limited, c/o Knobbe Martens, 
2040 Main Street, 14th Floor, US-CA92614 IRVINE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefoner; trådløse 
telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296179 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.01, US, 87/321,390 
(210) Søknadsnr.: 201709955 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

U5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sino Legacy Holdings Limited, c/o Knobbe Martens, 
2040 Main Street, 14th Floor, US-CA92614 IRVINE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefoner; trådløse 
telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296180 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.05, EM, 015895873 
(210) Søknadsnr.: 201704053 
(220) Inndato: 2017.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Grossisten AB, Box 16012, SE-25016 HELSINGBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 
MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Lamper for belysning; Lampetter [Elektrisk armatur]; 

Elektrisk lysestake; Lyslykter; Fakler; Lampeskjermer. 
  Klasse 16   Malerier; Bilder; Kunstverk og figurer av papir og papp 

og arkitektoniske modeller; Jordglobuser; Bokstøtter; 
Kart; Staffelier. 

  Klasse 20   Møbler og innredning; Speil [møbler]; Kleshenger; 
Vinstativ [møbler]; Statuer, figurer, kunstgjenstander, 
ornamenter og dekorasjoner, laget av materialer som 
tre, voks, gips eller plast, som inngår i klassen; Kurver; 
Rammer; Puter; Paraplystativer. 

  Klasse 21   Ornamenter [statuer] av porselen; Brett; Champagne 
glass; Fat; Isspann; Lysestaker; Potter; Lysestaker av 
glass; Lysholder, ikke av edelt metall; Boller; Urner; 
Vaser, Drikkekar; Mugger; Statuer, figurer, plaketter og 
gjenstander laget av materialer som porselen, 
terrakotta eller glass, som inngår i klassen; Karafler; 
Coaster (servise); Bokser; Lysslukkere; Eggbeger; 
Servise, kjøkkenutstyr og beholdere; Serviettringer av 
edelt metall; Serviettringer, ikke av edelt metall; 
Vannglass [begerglass]. 

  Klasse 35   Engros, detaljhandel og online markedsføring 
tjenester for møbler, belysning, speil og møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296181 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.01, US, 87/321,330 
(210) Søknadsnr.: 201709953 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

A50 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sino Legacy Holdings Limited, c/o Knobbe Martens, 
2040 Main Street, 14th Floor, US-CA92614 IRVINE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefoner; trådløse 
telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296182 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201707227 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FIXRATE AS, Åsvegen 29, 7715 STEINKJER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare og apper for håndtering, publisering og 
sammenligning av priser og betingelser for 
bankinnskudd og finansielle tjenester. 

  Klasse 35   Prissammenligningstjenester for bankinnskudd og 
finansielle tjenester. 

  Klasse 36   Tilveiebringelse av en digital markedsplass for 
bankinnskudd der innskytere og banker møtes. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av nettsider og databaser for søking 
og sammenligning av priser og betingelser for 
bankinnskudd og finansielle tjenester; tilveiebringelse 
av digital markedsplass for bankinnskudd; elektronisk 
lagring, sending, overføring og deling av data og 
dokumenter via internett eller andre nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296183 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201707229 
(220) Inndato: 2017.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FIXRATE AS, Åsvegen 29, 7715 STEINKJER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare og apper for håndtering, publisering og 
sammenligning av priser og betingelser for 
bankinnskudd og finansielle tjenester. 

  Klasse 35   Prissammenligningstjenester for bankinnskudd og 
finansielle tjenester. 

  Klasse 36   Tilveiebringelse av en digital markedsplass for 
bankinnskudd der innskytere og banker møtes. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av nettsider og databaser for søking 
og sammenligning av priser og betingelser for 
bankinnskudd og finansielle tjenester; tilveiebringelse 
av digital markedsplass for bankinnskudd; elektronisk 
lagring, sending, overføring og deling av data og 
dokumenter via internett eller andre nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296184 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.01, US, 87/321,385 
(210) Søknadsnr.: 201709952 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

U3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sino Legacy Holdings Limited, c/o Knobbe Martens, 
2040 Main Street, 14th Floor, US-CA92614 IRVINE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefoner; trådløse 
telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296185 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.01, US, 87/321,240 
(210) Søknadsnr.: 201709951 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

A30 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sino Legacy Holdings Limited, c/o Knobbe Martens, 
2040 Main Street, 14th Floor, US-CA92614 IRVINE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefoner; trådløse 
telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296186 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201512919 
(220) Inndato: 2015.10.16 
(180) Registreringen utløper: 2025.10.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pepino's Pizza 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LAVAN SRITHARAN, TANTE ULRIKKES VEI 24 C, 
0984 OSLO, Norge 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296187 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201712737 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Helvetica Property Group AG, Gartenstrasse 23, CH-

8002 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

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

virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
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investeringstjenester i forbindelse med eiendomsfond; 
styring av eiendomsfond; kapitalforvaltning; 
kapitalforvaltningstjenester innen finans, investering og 
fast eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296188 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201615477 
(220) Inndato: 2016.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 G4 Capital AB, Eriksbergstorget 11, SE-41764 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrativ behandling av innkjøpsordre; 

oppdateringav annonse- og reklamemateriell; 
distribusjon av annonse- ogreklame materiell; 
reproduksjon av annonse- ogreklamemateriell; utleie av 
annonse- og reklamemateriell;reklame- og 
annonsebyråtjenester; utleie av plass for annonser og 
reklame;sammensetning og legge inn informasjon i 
databaser;systematisering av informasjon i databaser; 
datasøk idatafiler for andre; direktereklame; 
fakturatjenester;forvaltning og behandling av datastyrte 
databaser; innkjøp av varer ogtjenester på vegne av 
andre; markedsføringstjenester ;datastyrte 
markedsundersøkelsestjenester;sammensetning og 
innmating av informasjon i databaser;oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; bokføring;regnskaps- 
og bokføringstjenester. 

  Klasse 36   Faktoring; finansiell informasjon; inndriving av 
husleie;inkassobyråer; kredittgivning; gjeldsrådgivning; 
datastyrte finansielle informasjonstjenester; 
avbetalingslånevirksomhet;finansiell evaluering. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296189 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201512920 
(220) Inndato: 2015.10.16 
(180) Registreringen utløper: 2025.10.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LAVAN SRITHARAN, TANTE ULRIKKES VEI 24 C, 
0984 OSLO, Norge 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296190 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201709910 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296191 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201702441 
(220) Inndato: 2017.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INSTABANK ASA, Drammensveien 177, 0277 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA, Postboks 1397 
Vika, 0114 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software og softwareapplikasjoner for bruk i 

forbindelse med finansielle tjenester, 
minibankautomater; elektriske apparater for verifisering 
av tilgangskontroll av betalingskort, bankkort, kredittkort 
og kontokort. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
bankvirksomhet; forsikringsvirksomhet; 
investeringsvirksomhet; nettbanking; låne-, kreditt- og 
finansieringsvirksomhet; kredittgivning; formidling av 
lån, realkreditlån, kreditt og finansiering; 
kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån 
mot sikkerhet, herunder i form av pant, 
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i 
aktiva; finansiell risiko management; finansiell 
rådgivning; finansiell analyse; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; administrasjon, kontroll og 
behandling av betalinger; fondsbørsmeglere; fonds-
børsvirksomhet; elektronisk overførsel av penger, 
herunder via håndholdte terminaler (mobiltelefoner og 
lignende); elektroniske betalingssystemer via 
Internettet og andre globale nettverk; 
betalingskorttjenesteytelser; tilveiebringelse av 
forhåndsbetalte kort og verdikuponger; valutahandel 
og-veksling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 
megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle 
ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser 
også ytt via Internett og intranett. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296192 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.11, US, 87/332,464 
(210) Søknadsnr.: 201709912 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trend Micro Kabushiki Kaisha, Shinjuku MAYNDS 
Tower, 2-1-1 Yoyogi, Shibuya-ku, JP-151-0053 
TOKYO, Japan 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datahardware; datahardware for integrert styring og 
kontroll av sikkerhetsfunksjoner for beskyttelse av 
datanettverk mot trusler i form av datavirus, ulovlig 
tilgang og andre; datasoftware; hjelpeprogrammer til 
datamaskiner; datasoftware for brannmur; datasoftware 
for datasikkerhet for datamaskiner og annen 
datasoftware; deler og tilbehør til datamaskiner; 
datasoftware for å hindre konfidensiell informasjon fra å 
lekke ut; datasoftware og elektroniske publikasjoner for 
tilveiebringelse av informasjon til brukere og opplæring 
av brukere i forbindelse med datamaskin- og 
nettverkssikkerhet; datasoftware for overvåking, 
rapportering og utførelse av regulert compliance; 
datasoftware for sikkerhetskopiering og gjenoppretting 
av data; datahardware og datasoftware for å beskytte 
og forbedre konfidensialiteten av data; datahardware 
og datasoftware for å beskytte eller gjenopprette den 
perfekte tilstand av data, datamaskin, datasoftware, 
datanettverk; datahardware og datasoftware for å 
beskytte eller gjenopprette effektiviteten av data og 
infrastrukturen av datamaskiner; elektroniske 
publikasjoner registrert i elektroniske kretser, 
magnetiske plater, magnetiske bånd, optiske plater, 
magnetisk-optiske plater; andre elektroniske 
publikasjoner; elektriske kommunikasjonsmaskiner og -
instrumenter; elektroniske kretser, magnetiske plater, 
magnetiske bånd, optiske plater, magnetisk-optiske 
plater og andre opptaksmedier innregistrert med 
dataprogrammer; dataprogrammer; andre elektroniske 
maskiner, apparater og deres deler; 
videospillprogrammer for forbrukere; elektroniske 
kretser og CD-ROM-er innregistrert med programmer 
for håndholdte spill med LCD-skjermer; eksponerte 
kinematografiske filmer; eksponerte lysbilder og 
billedbånd; lysbilderammer; innspilte videoplater og 
videobånd; nedlastbare billedfiler; innregistrert 
datasoftware. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste (SAAS) omfattende 
software for datamaskin-, data- og nettverkssikkerhet; 
software som en tjeneste (SAAS) omfattende 
datasikkerhetssoftware, antivirussoftware, antimalware-
software og antiransomware-software; software som en 
tjeneste (SAAS) omfattende datasikkerhetssoftware for 
automatisk identifisering og deling av etterretning om 
datamaskin- og nettverkstrusler på tvers av data- og 
nettverkssikkerhetssjikt; software som en tjeneste 
(SAAS) omfattende datasikkerhetssoftware for 
datautvinning og -analyse til bruk for identifisering og 
rapportering av skadelige eller ondsinnede filer; 
software som en tjeneste (SAAS) omfattende 
datasoftware for beskyttelse, overvåking, autentisering 
og sikring av data, datamaskiner, datanettverk, 
endepunkter og mobile enheter; software som en 
tjeneste (SAAS) omfattende datasikkerhetssoftware for 
bruk til skanning etter, forebygging, identifisering og 
vurdering av samt rapportering om trusler mot og 
sikkerhetssårbarhet i datamaskiner, datanettverk, 
endepunkter og mobile enheter; software som en 
tjeneste (SAAS) omfattende datasoftware til å forhindre 
uautorisert tilgang til eller avsløring av data, 
konfidensiell forretningsinformasjon og digitale 

forretnings- og bedriftshemmeligheter; tilveiebringe 
online databaser og nettsteder omfattende informasjon 
innen områdene for datasikkerhetssoftware og -
tjenester, datanettverks- og endepunktssikkerhet, 
datasikkerhet og sikkerhet for datamaskiner, 
dataservere, datamaskinbrukere og mobile enheter; 
tilveiebringe videoer, whitepapers, artikler, meldinger 
og elektronisk informasjon innen områdene for 
datasikkerhetssoftware og -tjenester, datanettverks- og 
endepunktssikkerhet, datasikkerhet og sikkerhet for 
datamaskiner, dataservere, datamaskinbrukere og 
mobile enheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296193 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201700702 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 
DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp.  

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296194 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.28, US, 

87/389,559#@#2017.03.29, 
US, 87/391,437 

(210) Søknadsnr.: 201712429 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, US-
CA90404 SANTA MONICA, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Helse- og skjønnhetsprodukter, nemlig parfymer, ikke-
sanitære hårpleiepreparater, hudpleiepreparater, 
kroppspleiepreparater, neglpleiepreparater, og 
fargekosmetikk.  

  Klasse 5   Dietetiske- og ernæringskosttilskudd.  
  Klasse 21   Børster, nemlig kosmetiske børster, leppebørster; 

pleie- og stellesett (grooming kits) inneholdende de 
forannevnte børster for kosmetisk bruk; pleie- og 
stelletilbehør til personlig bruk, nemlig personlige pleie- 
og stellesett (grooming kits) inneholdende kosmetiske 
børster og ikke-sanitære hudpleiepreparater solgt som 
en enhet.  

  Klasse 35   Online detaljhandeltjenester med kosmetikk, hudpleie-
, hårpleie- og skjønnhetspleieprodukter og pleie- og 
stelletilbehør; nettverksmarkedsføringstjenester; 
direktemarkedsføringstjenester; tilveiebringelse av 
abonnentbasert medlemsprogram for kundelojalitet 
gjennom utstedelse og behandling av belønninger, 
nemlig kontrollerte donasjoner til en av flere 
forhåndsutvalgte ideelle (non-profit) organisasjoner og 
enheter, for kjøp av kosmetikk; tilveiebringelse av 
produktinformasjon til kunder om ingrediensutvalg for 
kosmetikk, hudpleie-, hårpleie- og 
skjønnhetspleieprodukter; tilveiebringelse av 
produktinformasjon til kunder via internett om 
ingrediensutvalg for kosmetikk, hudpleie-, hårpleie- og 
skjønnhetspleieprodukter. 

  Klasse 44   Informasjonstjenester, nemlig innhold vedrørende 
skjønnhet, sunn livsstil, livsstil og velvære tilveiebragt 
via et nettsted; skjønnhetskonsultasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296195 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201711221 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARS NORGE AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 

korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; 
næringsmidler for dyr og ikke-medisinske 
tilsetningsstoffer for næringsmidler for dyr; 
blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; 
strøprodukter for dyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 296196 
(151) Reg.dato.: 2018.02.06 
(210) Søknadsnr.: 201708585 
(220) Inndato: 2017.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NETMARBLE GAMES Corporation, Guro-dong, G-

Valley Biz Plaza) 20F, 300, Digital-ro, Guro-gu, KR-
SEOUL, Sør-Korea 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 
dataprogramvare for mobiltelefoner; 
dataspillprogrammer; dataspillprogrammer for bruk på 
mobiltelefoner; innspilt dataspillprogramvare for 
mobiler; datamaskiner; nettbrett; videospillkasetter; 
forhåndsinnspilte elektroniske medier, ikke-musikk 
[unntatt dataprogramvare]; CD-plate med 
dataprogrammer; animerte tegneserier; elektroniske 
publikasjoner, nedlastbare; minnekort for 
videospillmaskiner; nedlastbare billedfiler. 

  Klasse 41   Underholdningsinformasjon; fremskaffelse av 
spillinformasjon; spilltjenester tilbudt online; online 
spilltjenester via mobile enheter; nettbaserte 
spilltjenester fra et datanettverk eller mobilnettverk; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line[ikke nedlastbare]; produksjon og 
presentasjon og distribusjon av tegnefilmer; distribusjon 
av animert film; produksjon og distribusjon av animerte 
TV-serier; Produksjon av animerte TV-programmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296197 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201710524 
(220) Inndato: 2017.08.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker unntatt 
farmasøytiske preparater for tannpleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Reg.nr.: 296198 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.01, CA, 1850409 
(210) Søknadsnr.: 201710507 
(220) Inndato: 2017.08.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, CA-
ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vitaminer og ernæringstilskudd for generell helse og 
velvære. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296199 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201710503 
(220) Inndato: 2017.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 General Dynamics Mission Systems, Inc., 12450 Fair 
Lakes Circle, US-VA22030 FAIRFAX, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare for sikker overføring av data mellom 
sikkerhetsdomener for bruk av militært personell; 
Dataprogramvare for sikker overføring av data mellom 
sikkerhetsdomener for bruk av militært personell. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296200 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709916 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

E-TUBE 
(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   Datamaskinprogrammer [nedlastbar software]; 
datasoftwareapplikasjoner, nedlastbare; 
datasoftwareapplikasjoner for mobiltelefoner; 
datasoftwareapplikasjoner for smarttelefoner; 
datasoftwareapplikasjoner for nettbrett (tablets); 
datasoftware og mobilapplikasjonssoftware til bruk for 
spesialtilpasning, vedlikehold, reparasjon og 
diagnostisering av sykler og sykkelkomponenter; 
datasoftware og mobilapplikasjonssoftware til bruk for 
oppdatering av fast programvare (firmware) for sykler 
og sykkelkomponenter; sykkelcomputere; 
visningsenheter for formidling av informasjon til 
sykkelryttere; visningsenheter for girposisjon, 
girutvekslings- og/eller batteristatus for sykler; digitale 

visningsenheter (elektroniske) for sykler; numerisk 
verdi-indikatorer for sykler; tidsregistreringsapparater 
for sykler; GPS-utstyr for sykler; måleapparater for 
sykler; numerisk verdi-mottakere for sykler; 
hastighetsindikatorer for sykler; manometere for sykler; 
turtellere for sykler; kraftmålere for sykler; 
kilometertellere for sykler; trådløse datasendere for 
sykler; elektriske kabler for sykler; batterier; elektriske 
ledninger for sykler; batterier til sykler; batteriladere; 
batteriladere til sykler; digitale videokameraer; digitale 
videokameraer for sykler; digitale videokameraer til 
fisking; beskyttelseshjelmer for sport; 
beskyttelseshjelmer for sykkelryttere; briller; solbriller; 
beskyttelsesbriller (goggles); etuier for briller.  

  Klasse 42   Software som en tjeneste (SaaS); ikke-nedlastbar 
software for spesialtilpasning, vedlikehold, reparasjon 
og diagnostisering av sykler og sykkelkomponenter 
tilveiebragt via en nettside; software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for tilveiebringelse av 
informasjon om spesialtilpasnings-, vedlikeholds-, 
reparasjons- og diagnostiseringstjenester på feltet for 
sykler og sykkelkomponenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296201 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709917 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 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   Datamaskinprogrammer [nedlastbar software]; 
datasoftwareapplikasjoner, nedlastbare; 
datasoftwareapplikasjoner for mobiltelefoner; 
datasoftwareapplikasjoner for smarttelefoner; 
datasoftwareapplikasjoner for nettbrett (tablets); 
datasoftware og mobilapplikasjonssoftware til bruk for 
spesialtilpasning, vedlikehold, reparasjon og 
diagnostisering av sykler og sykkelkomponenter; 
datasoftware og mobilapplikasjonssoftware til bruk for 
oppdatering av fast programvare (firmware) for sykler 
og sykkelkomponenter; sykkelcomputere; 
visningsenheter for formidling av informasjon til 
sykkelryttere; visningsenheter for girposisjon, 
girutvekslings- og/eller batteristatus for sykler; digitale 
visningsenheter (elektroniske) for sykler; numerisk 
verdi-indikatorer for sykler; tidsregistreringsapparater 
for sykler; GPS-utstyr for sykler; måleapparater for 
sykler; numerisk verdi-mottakere for sykler; 
hastighetsindikatorer for sykler; manometere for sykler; 
turtellere for sykler; kraftmålere for sykler; 
kilometertellere for sykler; trådløse datasendere for 
sykler; elektriske kabler for sykler; batterier; elektriske 
ledninger for sykler; batterier til sykler; batteriladere; 
batteriladere til sykler; digitale videokameraer; digitale 
videokameraer for sykler; digitale videokameraer til 
fisking; beskyttelseshjelmer for sport; 
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beskyttelseshjelmer for sykkelryttere; briller; solbriller; 
beskyttelsesbriller (goggles); etuier for briller.  

  Klasse 42   Software som en tjeneste (SaaS); ikke-nedlastbar 
software for spesialtilpasning, vedlikehold, reparasjon 
og diagnostisering av sykler og sykkelkomponenter 
tilveiebragt via en nettside; software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for tilveiebringelse av 
informasjon om spesialtilpasnings-, vedlikeholds-, 
reparasjons- og diagnostiseringstjenester på feltet for 
sykler og sykkelkomponenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296202 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201710255 
(220) Inndato: 2017.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296203 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709918 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, IL-8410001 
BEER-SHEVA, Israel 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pesticider, insekticider, fungicider, herbicider. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296204 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.17, EM, 016058703 
(210) Søknadsnr.: 201706469 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMV – THE ENERGY FOR A 
BETTER LIFE 

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

 OMV AKTIENGESELLSCHAFT, 
TRABRENNSTRASSE 6-8, AT-1020 WIEN, Østerrike 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier brukt innen industri, vitenskap og fotografi, 
samt i landbruk, hagebruk og skogbruk; Ubehandlede 

kunstige harpikser og syntetiske harpikser, ubehandlet 
plast, i pulverform, flytende eller pastaform; Kjemiske 
sammensetninger til fremstilling av kunstige harpikser; 
Gjødsel (naturlig og kunstig); 
Brannslukkingsblandinger; tempererende og kjemiske 
loddemidler; kjemiske stoffer for konservering av 
matvarer; garvestoffer; Klebemidler brukt i industrien; 
Karbon, hydrokarboner og derivater derav, alkohol, 
estere, frostvæske, kjølemidler, kjemiske 
tilsetningsstoffer for belysningsstoffer, drivstoff og 
oppvarming av drivstoff; kjemikalier, nemlig 
løsningsmidler, inkludert konserveringsmidler, og 
fortynningsmidler for konserveringsmidler; løsemidler 
for utskriftsblekk og maling; gasser til industrielle 
formål; syntetisk gass til industriell bruk; Svovel, 
petrokjemiske produkter (etylen, propylen, butadien, 
polyetylen, polypropylen); Polymerisater av organiske 
forbindelser for plastindustrien; butangass, propan, 
hydrogen; kjemikalier brukt i industri og vitenskap, 
nemlig stabilisatorer. 

  Klasse 4   Industrielle oljer (inkludert herdingsoljer) og fettstoffer; 
smøremidler; støvkontrollerende sammensetninger; 
Brensel (inkludert motorbensin), spesielt dieseloljer og 
belysningsstoffer; stearinlys, nattlys [stearin], 
lampeveker; voks, parafinvoks, ceresin, Ozoceritt, 
petroleum; spesielle oljer til tekniske formål,  spesielt 
smøreolje, spindelolje, kompressorolje, turbinolje, 
boreolje, motorolje, overføringsolje, transformatorolje; 
anti-korrosive oljer og isolasjonsolje for kabel; 
drivstoffer for motorer, ligroin, gassoljer, drivstoffoljer; 
gasser, inkludert i denne klassen, spesielt flytende og 
komprimerte brennbare gasser for fremdrift, 
tilberedning og oppvarming; koks; petroleumskoks; 
elektrisk energi; termisk energi.  

  Klasse 35   Reklame; bedriftsledelse, særlig bedriftsledelse for 
bensinstasjoner, vaskeanlegg og raffinerier; forretnings 
administrasjon; kontorfunksjoner; reklame, spesielt 
organisasjons- og bedriftsledelse i forhold til 
kundelojalitet, incitaments- og salgsfremmende 
ordninger; reklame, spesielt ved hjelp av premiespill; 
salgspromotering for andre, nemlig utstedelse av 
lojalitetskort; grossist- og detaljhandel med 
hydrokarboner, råolje, naturgass og produkter av disse 
og bitumen, gass og mineral råvarer, varmt vann, 
medisinsk- og mineralvann; profesjonell 
forretningsplanlegging i forbindelse med nødforsyning 
av gass, elektrisitet, varme og olje og gassprodukter og 
forsyninger dertil; detaljhandel i forhold til 
næringsmidler, drikkevarer, kjøkkenutstyr, 
kjøkkenkniver og bestikk, samt deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, fôringshjelpemidler og narresmokker 
til babyer, belysning og lysreflektorer, apparater og 
utstyr til matlaging, oppvarming, kjøling eller på annen 
måte behandling av næringsmidler og drikkevarer samt 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer; detaljhandel i 
forhold til husholdningsvarer, nemlig lightere, lim, 
dyrehus og senger, servise, kokekar og beholdere, 
rengjøringsredskaper og artikler til rengjøringsformål, 
kosmetiske produkter og toalettartikler, 
baderomsartikler, husholdningsartikler til klær og fottøy 
og deler og beslag til ovennevnte varer; detaljhandel i 
forhold til reiserekvisita, nemlig elektroniske databaser 
spilt inn på datamedia; elektroniske publikasjoner, 
nedlastbare; applikasjoner, nedlastbare; programvare 
og applikasjoner for mobile enheter, elektronisk 
navigasjons-, sporings- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter, engangspapirartikler, trykksaker, 
paraplyer og parasoller, staver, hodeplagg, klær, fottøy, 
inkludert tilbehør til dette, syartikler; detaljhandel i 
forbindelse med tidsskrifter, skrivesaker, leker, 
elektriske varer, underholdningsmedier, fotografiske 
rekvisita, briller, apotekartikler, tekstiler, bager, 
kjøretøydeler, kjøretøy driftsmaterialer, tilbehør til 
kjøretøy, drivstoff, motorolje, varer for vedlikehold av 
bil,nemlig rensemidler for biler, bilpolering, bilvoks, 
vaskemidler for biler, rensemidler for biler, 
polymertetningsmasser for rengjøring, glans og 
beskyttelse av eksteriørflater på biler, blomster; 
detaljhandel i forhold til gaveartikler og souvenirer, 
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nemlig smykker, kronometriske instrumenter, 
nøkkelringer, smykker og urkasser og deler og tilbehør 
til forannevnte varer, pengeklype, hårpynt; detaljhandel 
i forhold til dekorative artikler, nemlig statuer, figurer, 
skilt, ornamenter, dekorasjoner og kunstverk av metall, 
papir, papp, stein, betong, marmor, tre, treharpiks, 
voks, gips, plast, glimmer, gummi, guttaperka, kork, 
matter, munnstykker, flett, horn, bein, elfenben, 
hvalbein, skilpaddeskall, gul rav, perlemor, merskum, 
porselen, keramikk, stengods, terrakotta, glass, lær, 
pelsverk eller huder eller imitasjoner av de ovennevnte 
materialer; detaljhandel i forhold til dekorative artikler, 
nemlig statuer, figurer, skilter, ornamenter, 
dekorasjoner og kunstverk laget av eller belagt i edle 
metaller, halvedle metaller eller steiner eller imitasjoner 
derav, samt møbler, skjermer og skilting, kunstig frukt, 
blomster og grønnsaker; detaljhandel i forhold til 
tobakk, røykeartikler, prislapper, 
abonnentidentifikasjonsmoduler, i form av simkort; 
Detaljhandel i form av oblater, bompengebrikker, andre 
typer brikker, klistremerker og andre merker for å vise 
autorisasjoner, abonnementer, tillatelser og annen 
dokumentasjon i tilknytning til trafikken, bilbruk og for 
veibruk, kuponger, forhåndsbetalte kort, 
arrangementsbilletter og godkjennelse av trafikanter.   

  Klasse 36   Finansielle og monetære tjenester, nemlig tildeling av 
kreditt og kredittbyråer for oppvarmingsinstallasjoner og 
andre forbruker- og lagringsanlegg for råoljeprodukter; 
finansielle og monetære tjenester, nemlig finansiell 
sponsing og finansiering av prosjekter innen fornybar 
energi for å redusere energibehovet, for bærekraftig 
bruk av energi, for å redusere belastningen på det 
økososiale miljøet gjennom bruk av eksisterende 
energikilder, og relatert til fremtiden, alternative former 
for generering og bruk av energi og alternative 
energikilder; finansiell virksomhet, nemlig utstedelse av 
lojalitetskort; utstedelse av kreditt- og debetkort til 
selvbetjening på bensinstasjoner. 

  Klasse 37   Bygging og vedlikehold av utstyr og installasjoner for 
transport, lagring, bearbeiding og bruk av råolje, 
naturgass og produkter derav; bygging av installasjoner 
for å levere gass, kraft, varme generert fra gass og olje, 
og olje og gassprodukter; vedlikehold og rengjøring av 
installasjoner for produksjon, generering, levering, 
bearbeiding eller distribusjon av hydrokarboner, råolje, 
naturgass, gass og produkter derav; bygging av 
installasjoner for å utforske, utvinne, bearbeide, 
distribuere og utnytte råolje, bitumen, naturgass og 
mineral råvarer; byggeledelse i forbindelse med 
bygging og vedlikehold av utstyr og installasjoner for 
transport, lagring, bearbeiding og bruk av råolje, 
naturgass og produkter derav, i forbindelse med 
bygging av anlegg for å levere gass, kraft, varme 
generert fra gass og olje samt olje- og gassprodukter 
samt i forbindelse med bygging av installasjoner for å 
utforske, utvinne, bearbeide, distribuere og utnytte 
råolje, bitumen, naturgass og mineralråvarer; boring av 
dype olje- eller gassbrønner; drift av vaskeanlegg; 
vasking av kjøretøy; vedlikehold, vedlikehold og 
reparasjon av kjøretøy og motorkjøretøyer; kjøretøy 
rengjøring; dekkmontering og reparasjon av kjøretøy, 
inkludert i klasse 37; montering av tilbehør til 
motorkjøretøyer; tanking av biler; drift av 
bensinstasjoner (tanking og vedlikehold); boring og 
gruve- utvinning, nemlig utvinning av hydrokarboner, 
råolje, bitumen, naturgass og mineral råvarer; boring, 
nemlig utvinning av varmt vann, medisinsk- og 
mineralvann. 

  Klasse 39   Transport, forsyning, distribusjon, formidling, lager og 
lagring av hydrokarbonholdige væsker, råolje, gasser, 
biogass, naturgass, brensel, varme, vann, elektrisitet, 
energi og produkter derav; transport av råolje, 
naturgass, biogass, drivstoff, varme og vann i 
rørledninger; garasjeutleie; distrubusjon av 
hydrokarboner og hydrokarbonprodukter, bitumen og 
mineralske råvarer. 

  Klasse 40   Raffinerivirksomhet; behandling av materialer, nemlig 
behandling og bearbeiding av råolje, naturgasser, 
biogass, gass og produkter derav, og hydrokarboner, 

bitumen og mineralråvarer; behandling av materialer, 
nemlig behandling og bearbeiding av varmt vann, 
medisinsk- og mineralvann. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og teknologisk laboratorietjenester og 
forskning innen råoljeutvinning og lagring, bearbeiding 
og bruk av hydrokarbonholdige væsker og innen 
miljøvern; teknologisk tjeneste og geologisk 
prospektering, nemlig leting etter råolje, bitumen, 
naturgass og mineral råvarer og teknisk planlegging av 
installasjoner for å utforske, utvinne, distribuere og 
utnytte råolje, bitumen, naturgass og mineralråvarer; 
teknisk planlegging av installasjoner som kreves for 
tilførsel av hydrokarboner, råolje, naturgass, gass, 
elektrisitet, varme og hydrokarbon, olje og 
gassprodukter; teknisk planlegging i forbindelse med 
nødtilførsel av gass, elektrisitet, varme og olje- og 
gassprodukter og forsyninger derav; teknisk 
prosjektplanlegging av arbeid for produksjon av dype 
borehuller for varmtvann, medisinsk og mineralvann; 
teknologisk tjeneste og geologisk prospektering, nemlig 
leting etter varmt vann, medisinsk- og mineralvann; 
vitenskapelige tjenester for å undersøke, utvinne og 
utnytte sekundære energiformer; gjennomføring av 
undersøkende boring for mineralske og fossile 
råmaterialer og for vann; Utvikling og opprettelse av 
databehandlingsprogrammer, spesielt til bruk ved 
utforskning, utvinning, lagring, transport, bearbeiding 
og bruk av hydrokarboner eller stoffer fremstilt derav, 
og til bruk i vitenskapelige og teknologiske prosjekter, 
særlig innen fornybar energi; teknisk 
konsulentvirksomhet knyttet til leting, utvinning, lagring, 
transport, bearbeiding og bruk av råolje og naturgass, 
og relaterte stoffer eller fremstilt derav, særlig teknisk 
rådgivning ved utarbeidelse av vitenskapelige, tekniske 
og geologiske undersøkelser, ved hjelp av midler for 
tekniske prosjektplaner og knyttet til anskaffelse av 
forsyninger og tjenester som er nødvendige for 
realisering av prosjekter; vitenskapelig og teknologisk 
forskning, utvikling og overvåking (prosjektering) av 
prosjekter innen fornybar energi, særlig prosjekter i 
forbindelse med reduksjon av energibehov, prosjekter 
for bærekraftig bruk av energi, prosjekter for å redusere 
stress på miljø gjennom bruk av eksisterende 
energikilder og prosjekter knyttet til fremtidige, 
alternative former for generering og bruk av energi og 
alternative energikilder; ingeniørvirksomhet; teknisk 
inspeksjon av installasjoner for produksjon, generering, 
tilførsel, bearbeiding eller distribusjon av 
hydrokarboner, råolje, naturgass, gass og produkter 
derav. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296205 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709921 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fontem Holdings 4 B.V., Barbara Strozzilaan 101, NL-
1083HN AMSTERDAM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Batterier og elektriske akkumulatorer for elektriske og 
elektroniske sigaretter; batteriladere for bruk med 
elektroniske og elektriske sigaretter; USB ladere for 
elektriske og elektroniske sigaretter; bil-ladere for 
elektriske og elektroniske sigaretter; elektroniske 
hjelpemidler og elektronisk utstyr for lading og bæring 
av elektroniske og elektriske sigaretter. 

  Klasse 34   Elektriske og elektroniske sigaretter; væsker for 
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elektriske og elektroniske sigaretter; kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form for bruk til etterfylling 
av patroner for elektriske og elektroniske sigaretter; 
elektriske og elektroniske sigaretter inneholdende 
tobakksubstitutter; fordampningsutstyr for tobakk; 
tobakksprodukter og tobakkserstatninger; artikler for 
røykere av elektriske og elektroniske sigaretter; 
komponenter for elektriske og elektroniske sigaretter, 
nemlig forstøvere for tobakksubstitutter, filtre for 
tobakksubstitutter, og oppvarmere av væske som 
brukes som tobakksubstitutt; elektriske spoler for 
elektriske og elektroniske sigaretter og elektronisk 
røykeutstyr; elektriske og elektroniske sigarett 
refillpatroner solgt tomme; bokser, beholdere og punger 
spesifikt til bruk for å bære med seg elektriske og 
elektroniske sigaretter samt utstyr og tilbehør for 
elektriske og elektroniske sigaretter; munnstykker for 
elektriske og elektroniske sigaretter; tobakk, herunder 
både bearbeidet eller ubearbeidet; sigaretter; sigarer; 
tobakksprodukter; tobakktilskudd, ikke fremstilt for 
medisinske eller kurerende formål; fyrstikker og artikler 
for røykere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296206 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.13, EM, 016249716 
(210) Søknadsnr.: 201708588 
(220) Inndato: 2017.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trustly Group AB, Nortullsgatan 6, SE-11329 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Tomme magnetiske databærere; magnetisk krypterte 
kredittkort og betalingskort; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner;  kablet og 
trådløst datamaskinperiferiutstyr; dataprogramvare for 
behandling av elektroniske betalinger og for overføring 
av midler til og fra andre; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; 
datamaskin e-handelprogramvare som lar brukere 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; autentiseringsprogramvare for å 
kontrollere tilgang til og kommunikasjon med 
datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare, 
nemlig, elektronisk finansiell plattform som tilrettelegger 
for flere typer betalinger og fordringstransaksjoner i en 
mobiltelefon, nettbrett, og webbasert miljø; 
programvare for online tilgang til finansielle kontoer og 
deling av kontodata med andre; programvare for 
aldersverifikasjon; programvare for avstemming og 
rapportering av betalingstransaksjoner. 

  Klasse 36   Online banktjenester; finansiell rådgivning; elektronisk 
overføring av midler; avregning og avstemming av 
finansielle transaksjoner via et globalt datanett; 
kredittkort og kredittkortbetalingsbehandlingstjenester; 
utstedelse av kredittkort og kredittlinjer; elektroniske 
betalingstjenester som involverer elektronisk 
behandling og etterfølgende overføring av 
regningsbetalingsdata; regningsbetalingstjenester;  
meglertjenester for finansinvesteringer, nemlig, megling 
av pengemarkedsfond; finansielle overføringstjenester, 
nemlig, tilveiebringelse av sikre online kommersielle 
transaksjons- og betalingsmuligheter ved hjelp av en 
mobil enhet; elektroniske betalingsbehandlingstjenester 
for valutahandel; betalingstjenester, nemlig, 
tilveiebringelse av virtuelle 

valutatransaksjonsbehandlingstjenester for bruk av 
medlemmer av et onlineforum via et globalt 
datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296207 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.15, SG, 

40201711250V 
(210) Søknadsnr.: 201709990 
(220) Inndato: 2017.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Juhler Services Limited, 13 Agiou Prokopiou Street, 

CY-2406 EGKOMI, NICOSIA, Kypros 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
utvelgelse av personell; personellrekruttering; 
konsulentvirksomhet vedrørende rekruttering; 
profesjonell rekrutteringsvirksomhet; 
personellrekruttering; arbeidsformidling for midlertidige 
ansettelser; vikarbyråtjenester for midlertidige 
ansettelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296208 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201800932 
(220) Inndato: 2018.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARINNO AS, Grønnspettvegen 27, 2032 MAURA, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Kaffefilter av papir. 
  Klasse 21   Ikke-elektriske kaffekanner, kaffetraktere og 

kaffebryggere, og deler, tilbehør, aksessoirer og 
rengjøringsredskaper til disse; kaffefilter, ikke av papir. 

  Klasse 30   Kaffe. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.02.12 - nr 07/18

50 
 

(111) Reg.nr.: 296209 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201703676 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Diller Corporation, 10155 Reading Road, US-
OH45241 CINCINNATI, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Dekorativt plastlaminat med fingeravtrykkshindrende 
egenskaper solgt i form av ark og folie, for bruk i 
servanter, utslagsvasker, kjøkkenvasker, 
laboratoriebenker, skap, kabinetter, skap- og 
skuffefronter, sprutsikre veggpaneler, skjermer, 
servantbenkplater, bordplater, til vitenskapelige, 
patogene laboratorier, stoler, fotografiske laboratorier, 
likhus, helsestasjoner, stellebord, toalettrom og andre 
institusjonelle bruksområder, så vel som kommersielle 
eller lavbelastnings fabrikasjonsoperasjoner. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, nemlig plastlaminater med 
fingeravtrykkshindrende egenskaper for bruk som 
overflate for benkeplater, bordplater, vegger, sprutsikre 
paneler og paneler, for bruk i byggevirksomhet og 
byggoppføring. 

  Klasse 20   Dekorative plastlaminatark og -folie med 
fingeravtrykkshindrende egenskaper solgt som en 
primærkomponent for møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296210 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201613421 
(220) Inndato: 2016.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DESIGNBANKEN AS, Postboks 8034 Forus, 4068 
STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Løfteapparater; boltestrekker; spesialverktøy for 
bolter, muttere og skruer; verktøy for å trekke inn, løfte 
og skjøte fleksible eller faste rør; verktøy for 
rørtilkopling under trykk; verktøy for ombygging av 
undervannsstrukturer; verktøy for installering og/eller 
mottak av rense- eller inspeksjonsplugger for 
rørledninger; hydrauliske ventiler; hydrauliske 
ventilpakker for fjernstyring; hydrauliske 
spesialsylindre; hydrauliske pumper; hydrauliske 
trykkregulatorer; alle de forannevnte varer i det 
vesentlige for bruk under vann ved hjelp av fjernstyrte 
undervannsfartøy eller dykkeroperert. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering og kontroll; vektlodd; 
klumpvekter; alle de forannevnte varer i det vesentlige 

for bruk under vann. 
  Klasse 37   Reparasjon av undervannsinstallasjoner; installasjon 

av undervannsinstallasjoner. 
  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 

relatert dertil; industriell analyse og forskning; 
kvalitetskontroll av undervannsinstallasjoner; design og 
utvikling av bygningsmaterialer av metall, metallrør, 
forgreiningsrør av metall; design og utvikling av 
løfteapparater, boltestrekker, spesialverktøy for bolter, 
muttere og skruer, verktøy for å trekke inn, løfte og 
skjøte fleksible eller faste rør, verktøy for rørtilkopling 
under trykk, verktøy for ombygging av 
undervannsstrukturer, verktøy for installering og/eller 
mottak av rense- eller inspeksjonsplugger for 
rørledninger, hydrauliske ventiler, hydrauliske 
ventilpakker for fjernstyring, hydrauliske 
spesialsylindre, hydrauliske pumper, hydrauliske 
trykkregulatorer, alle de forannevnte varer i det 
vesentlige for bruk under vann ved hjelp av fjernstyrte 
undervannsfartøy eller dykkeroperert; design og 
utvikling av vektlodd, klumpvekter, alle de forannevnte 
varer i det vesentlige for bruk under vann; design og 
utvikling av pontonger, oppdriftselementer og 
lastebøyer, flytende lenser, koplingsforinger, pakninger 
og pakningsmateriale. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296211 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709070 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, US-WI 

MILWAUKEE, USA 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 

bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling; formidling 
av midlertidig og fast arbeid; tjenester knyttet til 
arbeidsformidling, nemlig tilveiebringelse av 
utplassering, karriereutvikling, rekruttering av 
personale, og generell arbeidsinformasjon til andre; 
personaladministrasjon; personalressursstyring; 
formidling og ledelse av  programmer  vedrørende 
kontraktsansatte personale ; tjenester innen 
personalledelse og personalkonsulentvirksomhet; 
tilveiebringelse av verktøy for gjennomgang og 
bedømmelse av personalferdigheter via en nettside i et 
globalt informasjonsnettverk;; Rådgivningstjenester 
innen ansettelse; karriererådgivningstjenester; tjenester 
innen omplassering av ansatte; 
personalressursrådgivning angående rekruttering, 
opplæring og testing av ansatte; tjenester for å teste 
arbeidsferdigheter; karriererådgiving; tjenester for 
utvikling av arbeidsstyrken; tilveiebringelse av 
karriereinformasjon via en nettside i et globalt 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
stillingsinformasjon via en nettside i et globalt 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online 
database innen formidling av kontraktpersonale og fast 
bemanning; personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; faglige konsultasjoner om 



registrerte varemerker 2018.02.12 - nr 07/18

51 
 

forretninger; regnskaps- og internrevisjonstjenester for 
andre; forretningsundersøkelser; bedriftsrådgivnings- 
og informasjonstjenester; rådgivning for 
forretningsorganisasjon; skattebegregnings- og 
konsulenttjenester. 

  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester; tilveiebringelse 
av undervisning vedrørende forretnings- og 
jobbferdigheter og kontorteknologi; tilveiebringelse av 
opplæring innen jobbsøking, karriereutvikling, 
selvmarkedsføring, intervjuferdigheter og 
forskningsworkshoper; undervisning av personale; 
tilveiebringelse av onlinekurs innen 
informasjonsteknologi, programvarebruk, jobb og 
forretningsferdigheter; yrkesveiledning; utdanning og 
opplæring vedrørende karrierestyring og 
karriereovergang. 

  Klasse 42   Konsulenttjenester, design og utviklingstjenester 
innen datanettverk, maskinvare og dataprogramvare; 
Sikkerhetstjenester i forbindelse med 
bedriftsinformasjonsteknologi, nemlig 
datasikkerhetstjenester, inkludert overvåkning av IT-
systemer for sikkerhetsformål; Konsulenttjenester innen 
vedlikehold av databasers sikkerhet og integritet; Ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilgang til, innlasting, 
lagring, behandling og gjenvinning av ansettelses- og 
karriererelatert informasjon; Ikke-nedlastbar 
programvare for å vurdering av  jobb- og 
karriereferdigheter; tilveiebringelse av  ikke-nedlastbare 
programvareverktøy via et nettsted på et globalt 
informasjonsnettverk for screening og  vurdering av 
ansatte; Ikke-nedlastbare programvareverktøy for 
vurdering og evaulering av personell og ansatte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296212 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.27, EM, 016296411 
(210) Søknadsnr.: 201709666 
(220) Inndato: 2017.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Esatto AB, Drottninggatan 94, SE-11136 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklame-, markedsførings- og salgsfremmende 

tjenester; bedriftsrådgivningstjenester; 
konsulentvirksomhet, rådgivning og assistanse innen 
reklame, markedsføring og promotering; datastyrte 
bedriftskampanjer; bedriftskampanjer; 
markedsføringsrådgivning; bedriftsrådgivning knyttet til 
strategisk markedsføring; konsulentvirksomhet for 
bedrifter; rådgivningstjenester for forretningsledelse; 
konsulentvirksomhet angående bedrifsplanlegging; 
utvikling av markedsføringsstrategier og -konsepter; 
markedsundersøkelser og -analyser; websidetrafikk 
optimalisering. 

  Klasse 41   Undervisning; organisering av seminarer og 
konferanser; arbeidsverksted for utdanningsformål; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer. 

  Klasse 42   Rådgivningstjenester innen IT; rådgivning i forbindelse 

med design av hjemmesider og internettsider; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
dataprogrammering for internett; design av 
hjemmesider og nettsider; design og bygging av 
hjemmesider og nettsteder; programvareteknikk; 
opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; 
nettstedbaserte designtjenester; vedlikehold av 
nettsteder; formålsprøvetjenester av nettsteder; 
nettstedbasert utvikling for andre; design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsteder; opprettelse, 
vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; design 
og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsider på 
internett; design og  implementering av 
nettverksbaserte nettsider for andre; utvikling av 
programvare, programmering implementering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296213 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709670 
(220) Inndato: 2017.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRACOE H2O Cuff 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TRACOE medical GmbH, Reichelsheimer Str. 1/3, DE-
55268 NIEDER-OLM, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; kirurgiske 
apparater og instrumenter for medisinsk bruk; kanyler; 
endotrakealtuber og -slanger; trakeotomituber og -
slanger; tuber, slanger og tilbehør for bruk med kanyler; 
stomiforseglinger og tetningsringer for stomi; 
medisinske hjelpemidler for bruk ved stomipleie; 
kirurgisk utstyr og sårbehandlingsutstyr; medisinske 
instrumenter for perkutan trakeostomi; trykkovervåkere 
for medisinsk bruk; medisinske instrumenter for 
diagnostikk, undersøkelser og overvåking. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296214 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709677 
(220) Inndato: 2017.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exometric ApS, c/o Kuben Management A/S, 
Ellebjergvej 52, DK-2450 KØBENHAVN SV, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsanalyser; eiendomsmarkedsanalyser; 
analyser av byutviklingen; markedsanalyserapporter; 
vurdering av forretningsmuligheter; vurdering av 
markedet for boligprosjekter; konsulentvirksomhet 
vedrørende markedsføring; konsulentvirksomhet 
vedrørende markedsføring av eiendommer; analyse av 
marked for kjøp og leie av eiendommer. 

  Klasse 36   Vurdering av porteføljer av eiendommer; 
verdivurdering av eiendommer; administrasjonsytelser 
innen fast eiendom og eiendommer; 
investeringsanalyser; vurdering av risiko ved 
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investering i fast eiendom og byggeprosjekter; 
konsulentbistand i forbindelse med investeringer; 
informasjon vedrørende eiendomsmarkedet; 
konsulentbistand i forbindelse med boligprosjekter. 

  Klasse 42   Byplanlegging; rådgivning vedrørende byplanlegging; 
rådgivning vedrørende kommersiell byplanlegging; 
konsulentbistand vedrørende boliginnredning og 
arkitektonisk planlegging; konsulentbistand innenfor 
arkitektur og utarbeidelse av byggeplaner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296215 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201709678 
(220) Inndato: 2017.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter Boulevard, 
US-TX76155 FORT WORTH, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Kundelojalitets-, rabatt- og belønningsprogrammer 
omfattende informasjon om og tilgang til spesielle 
arrangementer som tilbys medlemmer; promotering av 
spesielle arrangementer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; eskorte 
av reisende; sjåførtjenester; transportinformasjon; 
transportreservasjon; reisereservasjon;  lufttransport av 
passasjerer; reisearrangering; reiseinformasjon; 
administrasjon og organisering av reiseruter; 
reisebyråtjenester; booking og arrangering av tilgang til 
flyplasslounger; lufthavn sjekk-inn tjenester; flyselskap 
innsjekkingstjenester for flyselskap; 
bagasjeinnsjekking; limousintjenester; kontroll og 
håndtering av passasjerbagasje ; utferdigelse av 
billetter, innsjekking- og ombordstigningstjenester for 
passasjerer; kundetilpassede transporttjenester; 
tilveiebringelse av reisebyråtjenester, nemlig 
tilveiebringe reisereservasjonstjenester for andre, 
lufttransportreservasjoner for andre,  reservering av 
kjøretøy for andre, cruisereservasjonstjenester for 
andre og feriereservasjonstjenester;tilveiebringe 
reisereservasjonstjenester for andre, 
lufttransportreservasjoner for andre,  reservering av 
kjøretøy for andre, cruisereservasjonstjenester for 
andre og feriereservasjonstjenester.  

  Klasse 45   Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å 
dekke personlige behov; vakttjenester; 
eskortetjenester; sikkerhetstjenester; personlige 
shoppingtjenester; sikkerhetstjenester for 
flypassasjerer; individuelle arrangementer og 
reserveringer samt kundespesifikke tjenester for å 
dekke medlemmers personlige og individuelle behov. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296216 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.31, US, 87/319,378 
(210) Søknadsnr.: 201709964 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

NY10154 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Helsepleietjenester, nemlig, tilveiebringelse av 

informasjon til leger, helsearbeidere og pasienter om 
emner relatert til helseproblemer, helsebevissthet og 
helsepleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296217 
(151) Reg.dato.: 2018.02.07 
(210) Søknadsnr.: 201707567 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sophie Havighurst, University of Melbourne, Building C, 

50 Fleming St, AU-VIC3031 FLEMINGTON, Australia 
Ann Harley, University of Melbourne, Building C, 50 
Fleming St, AU-VIC3031 FLEMINGTON, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(unntatt apparater); tekster; håndbøker/manualer; alle 
de forannevnte varene er relatert til barneoppdragelse, 
foreldrerollen og omsorg for barn; papir, papp; 
skrivesaker; bøker, brosjyrer, brevpapir med påtrykt 
brevhode, annonserings- og reklamemateriell, visittkort, 
kort, flygeblad; bøker og tidsskrifter for barn; periodiske 
publikasjoner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
arbeidsgrupper,kurs og seminarer (opplæring); 
livsstilsrådgivning og konsultasjoner (opplæring); 
veiledning (coaching) (opplæring); alle de forannevnte 
tjenestene er relatert til barneoppdragelse, 
foreldrerollen og omsorg for barn; opplæring i omsorg 
for barn; publisering av bøker, tidsskrifter, 
undervisningsmateriell, tekster for undervisning, 
elektroniske bøker og journaler online,  tidsskrifter og 
tekster; weblog (blogg) publiseringstjenester (online 
publisering av journaler eller dagbøker); 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 42   Pedagogisk forskning. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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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: 0200796 
(151) Int.reg.dato: 1957.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712062 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Refractory Intellectual Property GmbH & Co KG, 
Wienerbergstrasse 11, AT-1100 WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Insulating stones and insulating compounds having 

high heat resistance and particularly, high resistance to 
high temperatures, made of magnesite, dolomite, 
chromite, fire clay and other refractory materials and 
mixes thereof; fire burrs and refractory shapes made of 
magnesite, dolomite, chromite, fire clay and other 
refractory materials and mixes thereof with or without 
metallic layers or metallic inserts, as well as incoherent 
masses of such materials, all intended for the 
construction or repair of refractory linings of 
metallurgical furnaces of all kinds and for the 
construction of electric storage furnaces; magnesia 
cement, cement and components for construction 
made thereof, lime, wooden building parts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0265004 
(151) Int.reg.dato: 1963.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201712063 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C. Bechstein Pianofortefabrik AG, Kantstrasse 17, DE-
10623 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 15   Musical instruments, parts and strings for these 

instruments, harpsichords, pianos. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0902414 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711782 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark (figurative mark) consists of the fanciful 

wording DRUMOHR reproduced in particularly stylized 
printing characters. 

(730) Innehaver: 
 ROBERTSON S.R.L., Via Alessandro Manzoni, 45, IT-

20121 MILANO (MI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitation leather, bags, trunks, suitcases, 
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travelling bags, valises including gym bags, garment 
bags for travel, rucksacks, breifcase-type portfolio, 
holdalls, handbags, shoulder bags, briefcases, attaché 
cases, shopping bags and shopping bags with wheels 
attached, men's and ladies' wallets, briefcase-type 
leather business folders, purses, key-cases, credit card 
cases, luggage tags of leather, beauty-cases, cosmetic 
cases and cosmetic bags all sold empty, cases for 
manicure sets sold empty; umbrellas, parasols; walking 
sticks. 

  Klasse 25   Clothing for men, women an children, in particular 
coats, raincoats, overcoats, anoraks, jackets, sports 
jackets, down iackets, hooded jackets, suits, dresses, 
gowns, trousers, shorts, jeans, skirts, shirts, chemises, 
T-shirts, blouses, sweaters, pullovers, cardigans, 
jumpers, waistcoats, knitwear, including knit shirts, 
knitted caps, knitted gloves, knitted underwear, gym 
suits, tracksuits, swimwear, beach coverup, 
beachwear, underwear, brassieres, slips, vests, 
dressing gowns, nightgowns, pajamas, petticoats, 
bathrobes, bathing caps, ties, neckties, foulards, 
gloves, scarves, socks and stockings, tights, belts, 
footwear, including shoes, boots, sandals and slippers, 
headgear, including berets, hats and caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0934850 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201711784 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spark Networks USA, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, New Castle County, US-DE19808 
WILMINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 45   Dating services; dating agency services; arranging 

personal introductions; preparation of personality 
profiles; consultancy and advisory services relating to 
the foregoing which are provided on-line from a 
computer database via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1020713 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711786 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; paint removal agents; lacquer removing 

preparations; preparation for cleaning and polishing 
wood; waxes for floors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1065722 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711787 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oberalp Deutschland GmbH, Saturnstrasse 63, DE-
85609 ASCHHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; laundry and bleaching preparations; 

preparations for washing and care of weatherproof 
clothing (included in this class); soaps; dentifrices; 
shoe-care preparations (included in this class); 
perfumery. 

  Klasse 12   Bicycles, bicycle accessories (included in this class); 
boats and boat accessories (included in this class); 
seats for children; pushchairs and pushchair 
accessories (included in this class); luggage nets; 
panniers and luggage carriers for vehicles. 

  Klasse 39   Arranging and organising of tours; providing tour 
information, also via the Internet; reservation and 
booking services for tours; life-saving services (rescue).

  Klasse 41   Arranging and organisation of sports and recreation 
events; providing electronic publications (not 
downloadable); rental of sports equipment (except 
vehicles); organisation of sports competitions and 
recreational events; conducting seminars and 
workshops; running sports camps; coaching; providing 
sports facilities; film production; publication of texts 
(except publicity texts). 

  Klasse 45   Licensing of intellectual property; licensing of 
computer software; licensing of goods and services for 
third parties; rental of clothing; licensing for franchising 
concepts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1145745 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711792 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CYCLE ME, 9 rue du Colonel Demange, FR-88190 
GOLBEY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective clothing, helmets, knee pads, elbow pads, 

sunglasses, electric batteries; goggles for sports; 
spectacle cases; apparatus and instruments for 
monitoring, conveying, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
particularly for cycles; electric gear-changing 
apparatus; data processing equipment and computers, 
especially computers for cycles; tachometers, meters, 
kilometer recorders for cycles. 

  Klasse 12   Vehicles for transport by land; electric vehicles; 
mopeds; cycles; tandem bicycles; motorcycles; 
bicycles; tricycles; delivery tricycles; cycles; electric 
bicycles; racing bicycles; touring bicycles; mountain 
bicycles; towed bicycles; bicycle trailers; unicycles; 
parts and accessories for bicycles, namely anti-theft 
locks, stands, luggage racks, bottle holders, 
mudguards, direction indicators, bells, chain guards, 
child seats, rear-view mirrors, frames, forks, shocks, 
suspensions, chains, gear-changing mechanisms , 
cranksets, pedals, brakes, handlebars, yokes, brackets, 
seat posts, saddles, wheels, rims, spokes, tubular tires, 
inner tubes, inflatable tires, air pumps, hubs, dynamo 
hubs, power-assisted cycles, electric motors, force 
sensors, torque sensors; repair kits for bicycles; saddle 
covers; covers for bicycles; mechanisms for retaining 
shoes on pedals ; baskets adapted for bicycles; anti-
theft devices for vehicles; bicycle racks for vehicles; 
rearview mirrors. 

  Klasse 18   Satchels for cycles; handbags, backpacks, wheeled 
bags; bags for climbers, campers, travel, the beach, 
sports, messengers, couriers; pannier bags; suitcases 
(carrying cases); empty toolkits; luggage; leather and 
imitations of leather, namely bicycle bags, saddle bags, 
backpacks, messenger bags, leather or imitation 
leather cases; pieces of leather and leather trim for 
cycling shorts . 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1219057 
(151) Int.reg.dato: 2014.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711376 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOLMAZER MUTFAK ESYALARI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI, Istok Toptancilar Carsisi 
7, Ada 18-20-22-24, Bagcilar Günesli, TR-ISTANBUL, 
Tyrkia 
SOLMAZER DIS TICARET VE MAKINA SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKEI, Istok Toptancilar Carsisi 7, 
Ada 18-20-22-24, Bagcilar Günesli, TR-ISTANBUL, 
Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 

side arms; razors. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1255392 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201508378 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.09 
(300) Søknadsprioritet: 2014.11.19, DE, 30 2014 008 

203 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, DE-
80809 MÜNCHEN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1267599 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201512390 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.04.09, CH, 675399 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 QBO Coffee GmbH, Birkenweg 4, CH-8304 
WALLISELLEN, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Edible ices; cocoa; cereal preparations; bread, pastry 
and confectionery; sugar, honey, golden syrup; 
biscuits, cookies, pies, cakes; tarts; sugar 
confectionery; muesli and cereals, also in the form of 
bars. 

  Klasse 43   Services for providing food and beverages in hotels, 
motels, boarding houses, cafés, cafeterias, restaurants 
and bars; hotel, motel, boarding house, restaurant, 
cafe, cafeteria and bar services; accommodation for 
guests; room reservations in hotels, motels and 
boarding houses; accommodation agencies (hotels, 
boarding houses and motels); booking of seats and 
tables in hotels, motels, boarding houses, cafés, 
cafeterias, restaurants and bars. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1270104 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201711801 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Loud Technologies Inc, 16220 Wood-Red Road NE, 
US-WA98072 WOODINVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio mixers; sound mixers; audio amplifiers; sound 

amplifiers; guitar amplifiers; musical instrument 
amplifiers; stereo amplifiers; audio speakers; loud 
speakers; loud speaker systems; loud speaker arrays; 

audio receivers; stereo receivers; audio speaker 
enclosures; loud speaker enclosures; sound recording 
apparatus; signal processors; audio signal processors; 
analog signal processors; digital signal processors; 
audio mixer housings; audio and electronic signal input 
and output transducers; support stands, equipment 
racks, mounting brackets and mounting rails, all 
adapted for use with audio mixers, audio speakers and 
audio equipment; portable audio speakers and audio 
mixers; digital controllers to automatically control active 
output combiners, master faders, volume controls; co-
axial, computer and electrical cables and wires, 
integrated circuits and circuit boards; studio monitors; 
audio recording equipment, namely, audio recording 
mixers; sound level meters for visual monitoring of 
audio mixing, amplifying and processing of activities; 
audio equipment storage racks for rack mounted audio 
speakers, audio amplifiers, audio mixers and electronic 
sound studio monitors; carrying cases and protective 
covers specially adapted for electronic equipment, 
namely, audio speakers, audio amplifiers, audio 
recording mixers and electronic audio monitors; 
speakers and audio monitors with integral amplifier; 
computer software for mobile phones and handheld 
computers, namely, software for use in controlling 
standalone digital mixers and mobile products, namely, 
tablet computers, handheld computers, portable 
computers all with built in digital mixers; audio speakers 
and electronic monitors with integral audio mixers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1280747 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201516475 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.16, JP, 2015-067680 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LOBTEX CO., LTD., 12-8, Shijo-cho, JP-579-8053 

HIGASHI, OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal materials for building or construction; metal 

pulleys, springs and valves, not including machine 
elements; metal pipe couplings; metal flanges; metal 
hardware; tool boxes of metal. 

  Klasse 7   Power-driven hand-held tools; slide rests being parts 
of machines; metalworking machines and tools; 
construction machines and apparatus; loading-
unloading machines and apparatus; milling cutters for 
woodworking; diamond tools for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making; 
woodworking cutting tools; lumbering, woodworking, or 
veneer or plywood making machines and apparatus; 
glassware manufacturing machines and apparatus; 
stone working machines and apparatus; chip saw 
blades for brush cutter; plowing machines and 
implements other than hand-held tools; cultivating 
machines and implements; harvesting machines and 
implements; plant fiber processing machines and 
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implements for agricultural purposes; fodder presses; 
fodder cutting machines; fodder mixing machines; cake 
fodder crushing machines; diamond tools for glass, tile, 
brick and ceramic working. 

  Klasse 8   Abrading instruments [hand instruments]; Abrading 
tools, hand-operated; Carpenter's clamps; Clamps for 
carpenters or coopers; Clamps [hand tools]; Wire 
strippers [hand tools]; Vices; Metal vices; Bench vices; 
Wire crimpers [hand tools]; Handheld crimping tools; 
Wrenches [hand tools]; Wrenches, hand-operated; 
Hand-operated riveting tools;Riveters [hand tools]; 
Handheld tool, namely hand nutters; Bolt cutters [hand 
tools]; Cutting pliers [lineman's pliers]; Nippers; 
Punches [hand tools]; Handheld tool, namely flanging 
tool for flaring and flanging work; Flaring tools [hand 
tools]; Handheld tool, namely flanging tool for swaging 
pipes; Tube cutters [hand tools]; Hand-operated pipe 
cutters; Handheld tool, namely sockets and socket 
wrenches for the tightening and loosening of nuts and 
bolts; Ratchet handles; Hand drills [hand tools]; Files 
[tools]”; hand-operated abrading instruments; 
“Wrenches [hand tools];Wrenches, hand-operated; 
Hand-operated riveting tools; Riveters [hand tools]; 
Handheld tool, namely hand nutters; Bolt cutters [hand 
tools]; Cutting pliers [lineman's pliers]; Nippers; 
Punches [hand tools]; Handheld tool, namely flanging 
tool for flaring and flanging work; Flaring tools [hand 
tools]; Handheld tool, namely flanging tool for swaging 
pipes; Tube cutters [hand tools]; Hand-operated pipe 
cutters; Cutting tools [hand tools]; Hand-operated 
cutting tools; Handheld tool, namely sockets and socket 
wrenches for the tightening and loosening of nuts and 
bolts; Ratchet handles; electric flat irons. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1289809 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201711378 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BONATOUT INVESTMENT GROUP SA, Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte 65, LU-1331 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 

and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery; backpacks, bags, shopping 
bags with wheels, shoulder bags; key cases. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; track suits and 
underwear for sports, sports shoes; t-shirts, t-shirts 
without sleeves, sweatshirts, shorts, caps, berets, 
visors, headbands. 

  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; administrative work; dissemination of 
advertising; distribution of advertising material; rental of 
advertising space; assistance and advice in the 
management of commercial and industrial companies; 
retail and wholesale services in relation to sporting 
goods, clothing, footwear, headgear, jewelery, 

jewellery, watches, perfumes, cosmetics, soaps, 
deodorants, spectacles and sunglasses, spectacle 
frames, spectacle cases, luggage, leather goods, belts, 
articles of paper, stationery, printed matter, games, 
toys, sporting goods, mobile phones and accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315953 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201711381 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OGUZ GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Adana Haci, Sabanci Organize Sanayi Bölgesi Turgut 
Özal Bulvari, No:31, TR-SARIÇAM - ADANA, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; preparations for making beer; mineral water, 

spring water, table water, soda water; fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and 
extracts for making beverages, non-alcoholic soft 
drinks; energy drinks (non-alcholic). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1315964 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201612562 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.28, FR, 4268437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, GB-
CV34LF COVENTRY, WARWICKSHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware and software, for use in relation 
to vehicles, vehicle engines and vehicle technologies; 
range-finding apparatus for use in motor vehicles and 
engines; downloadable mobile applications for use in 
relation to vehicles, vehicle engines and vehicle 
technologies; global positioning system (GPS); electric 
control panels excluding for use in relation to non-
automotive lighting and home automation; safety 
equipment for vehicles; driver and safety assistance 
systems; batteries for vehicles; video cameras for 
vehicles; automotive measuring instruments; interactive 
multimedia software; electric connections, excluding for 
use in relation to non-automotive lighting and home 
automation; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, excluding for use in 
relation to non-automotive lighting and home 
automation; mechanical remote controls for motors, 
excluding for use in relation to non-automotive lighting 
and home automation; remote starters for vehicles; 
emergency lights, excluding for use in relation to non-
automotive lighting and home automation; emergency 
warning systems, excluding for use in relation to non-
automotive lighting and home automation; wireless 
controllers for remotely monitoring and controlling the 
operating and status of other electric and electronic 
signaling and mechanical devices for vehicles and 
vehicle engines; software, mobile applications and 
equipment for wireless receiving and transmitting 
designed for automatic and hands-free driving, 
automobile safety devices and warning and alarm 
functions, for accident prevention and traffic alerts; 
communication apparatus for the transmission and 
reception of communication via vehicles; electric 
apparatus, namely charging stations for electric 
vehicles; computer hardware and software for 
monitoring driver behavior; wireless transmitters and 
receivers, sensors and computers for wireless 
connectivity in vehicles, between vehicles, with mobile 
telephones and data centers; computer hardware, 
software and electric apparatus providing touch-screen, 
audio and visual interfaces enabling interaction with the 
occupants of a vehicle; equipment for wireless 
reception and transmission for use with remote 
computers for tracking, monitoring and diagnosing 
maintenance parameters of vehicles and providing 
drivers with information; computer application software 
used by vehicle drivers and passenger to access 
information and entertainment, download and view 
them, and interact therewith; downloadable software 
and on-board software offering users remote and in-
vehicle access to the functions therein and to functions 
relating to driver safety, comfort, communication, 
entertainment and navigation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1319088 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201613520 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.20, EM, 015353931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gimi AB, C/O Reforce International, Skeppsbron 44, 4 
TR, SE-11130 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded content;  
  Klasse 36   Insurance; financial and monetary services, and 

banking; financial transfers and transactions, and 
payment services; financial processing services; 
electronic payment services; electronic transfer, saving 
and management of money and electronic payments; 
electronic piggy banks (financial and monetary affairs); 
payment services on mobile phones; electronic wallet 
services (payment services); fundraising and 
sponsorship; and advice, consultancy and information 
relating to the aforesaid, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1321718 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201614288 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merxx Handels GmbH, An der Trave 19, DE-23923 
SELMSDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus, lamps (electric), decorative lights, 

lights for Christmas trees (electric), Christmas lights 
(other than candles). 

  Klasse 28   Decorations for Christmas trees, festive decorations 
and artificial Christmas trees. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1322825 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201614643 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.23, DK, VA 2016 

01295 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B & J Rocket Sales AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 
BAAR, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Rasps [machine tools] and parts thereof (not included 
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in other classes); rubber rasps [machine tools] and 
parts thereof (not included in other classes); blades 
(machine tools); blades for powered machine tools; 
blades for use with tire rasps [machine tools]; blades 
for rubber rasps [machine tools]; disposable blades for 
use with machines; sharpeners for rasps and for rasp 
blades [machine tools]; power- operated rubber buffing 
and rasping machine tools; blades for power-operated 
rubber buffing and rasping tools and machine tools; 
parts and accessories (not included in other classes) 
for power-operated rubber rasps and for power-
operated rubber buffing tools; blades for powered hand 
tools; powered hand tools for buffing and rasping; 
blades for powered hand tools for rubber buffing and 
rasping; parts and accessories (not included in other 
classes) for powered rubber rasps and for powered 
rubber buffing hand tools. 

  Klasse 8   Rasps [hand tools] and parts thereof (not included in 
other classes); rubber rasps [hand tools] and parts 
thereof (not included in other classes); blades (hand 
tools); blades for use with tire rasps [hand tools]; 
blades for rubber rasps [hand tools]; blades for knives; 
planing blades; disposable blades for use with hand 
tools; sharpeners for rasps and for rasp blades [hand 
tools]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1324794 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711384 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kinyosha Co., Ltd., 1-2-2 Osaki Shinagawa-ku, JP-141-
0032 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printers' blankets, not of textile. 
  Klasse 24   Printers' blankets of textile. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1326845 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201700175 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.24, TR, 2016/55756 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PEAK OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONIM 

SIRKETI, Ömer Avni Mah. Inebolu Beytulmalci, Sokak 
No. 39 Haktan Is Merkezi K.3, Kabatas Beyoglu, TR-
ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cartridges for video game machines. 
  Klasse 41   Providing on-line electronic games, providing online 

electronic applications, rental of game apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1326912 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201700183 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.18, DK, VA 2016 

00960 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rosenfeldt og Sunddal Holding ApS, Skovvangen 57, 
DK-6000 KOLDING, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of foodstuffs (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; demonstration of goods; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); business management; 
business administration; office functions; administrative 
processing of purchase orders; decoration of shop 
windows; distribution of samples; invoicing; 
administrative processing of purchase orders; business 
management and business administration relating to 
the sale of foodstuffs, the running of restaurants and 
other establishments, hereunder in connection with the 
offering of unprepared and prepared foodstuffs and 
drinks as well as in connection to the preparing of take 
away food and drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1327109 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201700211 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.06, DE, 30 2016 019 

479 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biological and biochemical preparations for scientific 

and research purposes; in vitro diagnostic reagents for 
use in research and science; enzymes, reagents, 
organisms and proteins for use in science, research 
and industry; chemical reagents for diagnostic tests 
and test kits for determination of genetic information for 
scientific or research purposes; assays and reagents 
for use in genetic research; reagents and nucleotides 
for nucleic acid sequencing for scientific or research 
purposes.   

  Klasse 5   Chemical, biological and biochemical preparations for 
medical purposes; in vitro diagnostic reagents for 
clinical or medical use; in vitro diagnostic agents, 
namely, reagents and control solutions for analysis of 
biological samples, all for medical diagnostic purposes; 
chemical reagents and kits for medical, clinical and 
diagnostic use in connection with DNA sequencing and 
genetic; diagnostic kits consisting primarily of reagents 
for nucleic acid detection and analysis. 

  Klasse 42   Scientific research and consultancy services; scientific 
research and consultancy services in the fields of 
genetic and protein engineering. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327259 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201700244 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alessandro International GmbH, Erkrather Strasse 230, 
DE-40233 DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Pumice stones; eyebrow cosmetics; eyebrow powder; 

eyebrow highlighter; cosmetic eyebrow gel; eyebrow 
pencils; make-up; make-up removing preparations; 
cosmetic preparations for bath; de-colorants 
(preparations for bleaching) for cosmetic purposes; 
soaps; cosmetic creams; deodorants for personal use; 
hair dyes; false nails; eyelash cosmetics; false 
eyelashes; balm other than for medical purposes; 
cosmetic kits; cosmetics; depilatory preparations; 
essential oils, ethereal essences; hair lotion; hair spray; 
hair waving preparations; lip glosses; lipstick; mascara; 
beauty masks; massage gels other than for medical 
purpose; nail art stickers; nail care preparations; nail 
polish; nail varnish; cosmetic oils for cleaning purposes; 
oils for cosmetic purposes; shampoo; shaving soap; 
stain removers; sun care preparations; nail polish 
remover. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327867 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201711150 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JCB CO., LTD., 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, JP-

107-8686 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Credit card services; providing information of credit 
card statements; issuance of pre-paid cards; debit card 
services; debt collection agencies; acquisition and 
transfer of monetary claims; financial clearing; money 
exchange; factoring agencies; financing services; 
electronic funds transfer; surety services; installment 
loans; hire-purchase financing; brokerage for hire-
purchase; brokerage of credit purchase; issuance of 
travelers' checks; brokerage for issuance of travelers' 
checks; agencies for collecting gas and electric power 
utility payments, telephone payments and public utility 
payments, and providing information relating thereto; 
rent collection; lending against security; savings bank 
services; issue of tokens of value; insurance brokerage; 
insurance premium rate computing; insurance 
consultancy; providing insurance information; insurance 
underwriting; credit bureaux; financial assessment of 
company credit; charitable fund raising; rental of card 
readers, card writers and payment processing 
machines and equipment used for credit card or debit 
card payment; agencies for recruitment and 
management of credit card members and merchants 
(member stores) on behalf of credit card issuers; 
discount of bills; acceptance of bills of exchange; 
securities lending; safe deposit services for valuables; 
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of 
money, securities, personal property and land; foreign 
exchange transactions; issuing of letters of credit; 
rental of paper money and coin counting or sorting 
machines, or providing information thereon; rental of 
cash dispensers or automated-teller machines, or 
providing information thereon; charge card services; 
electronic processing of payments; issuance of gift 
certificates which may then be redeemed for goods or 
services; collection of payments for goods and 
services; providing cash and other rebates for credit 
card use as part of a customer loyalty program; credit 
guarantees for use of credit and debit cards; credit 
guarantees for credit card payments; credit guarantees 
for installment payments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1327930 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201700505 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Liper Lighting Technology CO., LTD, Fifth 

floor, Building 1, No. 233 Haitang Road, Wenzhou,Eco 
& Tech Development Zone,, CN-WENZHOU CITY, 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lamps; sockets for electric lights; lighting apparatus 

and installations; vehicles (lights for-). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1328288 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201700562 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.19, EM, 015355175 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CARLOS LOPEZ OREJUDO, Ronda de Llevant 16-18, 

ES-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT, Spania 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, refrigerating and ventilation; all 

types of electrical installation material for lighting, 
especially incandescent electric lamps;  excluded from 
the foregoing are professional lighting apparatus 
specialized for hospitals, medical teams, analysis 
laboratories, mechanical and electronic industries, 
chiropody, dental and beauty center teams, dental 
apparatus, lamps for dental laboratories, polymerization 
lamps, apparatus for generating heat and steam used 
in dentistry, autoclaves for the sterilization of 
instruments and articles and materials used in 
orthodontics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1328708 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711385 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Banque Degroof Petercam, Société anonyme, Rue de 
l'Industrie 44, BE-1040 BRUSSEL, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Magnetic cards for financial affairs, banking, monetary 

affairs and for stock market transactions, including 
payment cards, credit cards, debit cards; machines for 
counting and sorting money; atms; pocket calculators; 
counterfeit money detectors; readers of smart cards or 
microprocessor cards, magnetic cards, payment cards, 
credit cards, debit cards, loyalty cards, discount cards; 
equipment for processing secure payments on 
computerized communication networks; software, 
including software for use in the field of insurance, 
financial affairs, monetary affairs and banking; software 
for securing financial transactions; electronic 
publications for download, including electronic 
publications relating to insurance, financial affairs, 
monetary affairs and banking; computer software 
applications, also downloadable. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; administrative services; services in the 
field of accounting; tax consultancy (accounting); 
preparation of tax assessments (accounting services); 
control in the field of commercial affairs, including 
checking the accounts (business analysis); compilation 
and processing of data, statistics and indices, including 
in the areas of trade, financial affairs, monetary affairs, 
banking or related to insurance; administrative services 
related to formation of databases; administrative 
management of computer data and files, including in 
the areas of trade, financial affairs, monetary affairs, 
banking or related to insurance; market research and 
analysis; compilation of business statistics and 
commercial information; compilation and 
systematization of information in databases; assistance 
in the management of affairs or commercial functions of 
an industrial or commercial enterprise; business 
management and business organisation consultancy; 
professional consultation in the field of business; 
business expertise; business research; all the aforesaid 
services also offered via the internet; compilation of 
legal information. 

  Klasse 36   Services for bank cards, credit cards, debit cards and 
cards for electronic payments; financial services 
relating to the issuance of bank cards and debit cards; 
banking; financial matters; monetary affairs; financial 
sponsorship; private banking; exchange brokerage 
services and stock exchange quotations; financial 
investment; financial analysis; financial advice; financial 
services; debt collection agencies; financial services in 
the field of money lending, including the provision of 
investment credits; lease-purchase financing; 
brokerage and trading in real estate; valuation and 
financial estimates of real estate; consultancy in the 
field of real estate; trade and currency exchange 
services; asset management; wealth management; 
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investment services, including investment advisory and 
investment management; investment of private assets 
in mutual funds; management of financial portfolios; 
insurance; consultancy in the field of insurance; 
management of pension funds; advisory services 
relating to retirement planning; financial advice on tax 
planning; tax assessments; financial advisory services 
relating to inheritance; providing information and 
information services relating to the aforesaid services; 
all the aforesaid services also offered via internet. 

  Klasse 45   Legal services; legal research; drafting legal 
documents; legal consultation in the field of taxation; 
legal assistance in drafting contracts; provision of legal 
advice relating to inheritances. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1329108 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201701013 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 On a background of a black rectangle three white, 

coaxial, semicircular rings are placed one above the 
other; black streaks enter the top ring at its right side 
and the middle and bottom rings at their left sides 
reaching the centre of the rings and narrowing towards 
the centre of the ring; under the rings are the white 
words Baltic Wood in Latin alphabet letters; below the 
black rectangle is a green rectangle. 

(730) Innehaver: 
 BALTIC WOOD S.A., Fabryczna 6A, PL-38-200 

JASLO, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning, washing and polishing preparations; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; color-removing 
preparations; sandpaper; sandpaper; parquet floor wax; 
floor and furniture polish; washing preparations; rust 
removing preparations. 

  Klasse 19   Wood panelling; planks; timber; parquet flooring; 
wood flooring slabs and blocks; wooden laths; panel 
mouldings, not of metal; wooden battens; mosaics for 
building, lintels not of metal; wall panels, not of metal; 
floor boards (parquet -); floors, not of metal; plywood, 
floor panels. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing of the following goods: 
paints, lacquers, floor and wall panels, parquet flooring, 
materials and preparations for installation of floors, 
agents and preparations for gluing, polishing and 
varnishing parquet flooring and floors, advertising, 
marketing, sales development. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339406 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711809 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exploding Kittens, LLC, 100 N. Crescent Drive, Suite 
100, US-CA90210 BEVERLY HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Games and toys, namely, action figures, toy figurines, 

plush toys, and stuffed animals, in each case featuring 
fantasy creatures; slot machines; card games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340788 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201704948 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.29, EM, 016209777 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, US-CA94017 

SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs [downloadable software]; 

computer software applications, downloadable; 
computer operating programs, recorded. 

  Klasse 38   Communications by computer terminals. 
  Klasse 41   Arranging and conducting of workshops [training]; 

practical training [demonstration]; vocational guidance 
[educational or training advice]. 
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  Klasse 42   Cloud computing; computer programming; computer 
software consultancy; computer software design; 
computer system analysis; computer system design; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; monitoring of computer systems by 
remote access; software as a service [SaaS]; computer 
technology consultancy; updating of computer 
software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345794 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201711387 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.24, US, 87349437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand Avenue, 
US-CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for use in oncology and 

hematology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of coagulation disorders, thrombosis, 
hematologic cancers, and inflammation; 
pharmaceutical preparations for use as anticoagulants.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347440 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706996 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, EM, 015971121 
(540) Gjengivelse av merket: 

METZELER Sleeping comfort as 
never before 

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

 Metzeler Schaum GmbH, Donaustrasse 51, D-87700 
Memmingen, DE-, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Mattresses for medical use. 
  Klasse 20   Mattresses, not for medical purposes. 
  Klasse 24   Mattress covers, bed linen, underblankets. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1348841 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201707364 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.16, BX, 1326887 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MAVIC S.à r.l., 19, rue du Commerce, LU-1351 

LUXEMBURG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; t-shirts; polo shirts, 

sweaters; hooded sweaters; jackets, sports jackets; 
hats (headgear); caps; shawls; headbands [clothing]; 
cuffs; costumes; waist belts; underwear; socks; 
coveralls; gloves. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; provision of business 
information; accounting; publication of printed matter 
for advertising; distribution of advertising material; 
merchandising services; distribution of merchandising 
articles for advertising, promotion and marketing 
purposes; marketing; market canvassing, market 
research and market analysis; promotional activities; 
publicity; public relations services; mediation for 
publicity; organization and management of consumer 
loyalty programs; business management, business 
organisation, business communication, business 
strategic, business economics and business 
administrative consultancy; business consultancy 
relating to e-commerce; business project management; 
interim management; giving presentation for business 
purposes; commercial business mediation in purchase 
and sale, import and export, as well as wholesale and 
retail services concerning bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
toiletries, shampoos, non-medicated body care 
preparations, non-medicated bath and douche 
preparations, fragrances, deodorants, eau de toilette, 
eau de cologne, shaving preparations and after-shave 
preparations, massage oils, essential oils and aromatic 
extracts, cleaning products and fragrance products, 
common metals and their alloys, metal building 
materials, transportable buildings of metal, non-electric 
cables and wires of common metal, ironmongery, small 
items of metal hardware, pipes and tubes of metal, 
safes, rings of common metal for keys, scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, navigational (positioning and route and 
course plotting) apparatus, monitoring instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images or data, including 
televisions, radios, car radios and CD and DVD 
players, head phones, magnetic, disc and optical 
displays, sound and data carriers, recording discs, 
CDs, DVDs and other digital recording media, 
smartcards, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash cards [magnetical], cash registers, calculating 
machines, batteries, accumulators, chargers for 
batteries and accumulators, data processing 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.02.12 - nr 07/18

65 
 

equipment, computers, mobile telephones, 
smartphones, laptop computers, tablet computers and 
other such mobile (tele)communications and 
multimedia equipment, covers for mobile telephones, 
smartphones, laptop computers, tablet computers and 
other such mobile (tele)communications and 
multimedia equipment, holders for mobile telephones, 
smartphones, laptop computers, tablet computers and 
other such mobile (tele)communications and 
multimedia equipment, computer hardware, software, 
software applications, web applications, games 
software, downloadable publications, audio-, video- and 
film material, media content, downloadable ringtones, 
carkits, accessories for mobile telephones, 
smartphones, laptop computers, tablet computers and 
other such (mobile) (tele)communications and 
multimedia equipment, namely cables, antennas, 
wiring, software, hardware, headphones, microphones, 
transmitters, chargers, carkits, docking stations, 
displays for smartphones, screenprotectors, liquid 
crystal protective films for smartphones, speakers, 
bracelets adapted for sports, accumulators and 
powerbanks, fire-extinguishing apparatus, information 
technology and audiovisual apparatus, decorative 
magnets, including fridge magnets, apparatus, 
instruments and cables for electricity, safety, security, 
surveillance and signal equipment, articles of protective 
clothing, footwear and headwear, for the prevention of 
injury, protectors for head, face, teeth and for the eyes, 
helmets (protective-), earplugs for protection against 
noise, protective eyewear, spectacles, sunglasses, 
cases for eyewear and sunglasses, precious metals 
and their alloys and trinkets, art objects, trophies, key 
rings, key tags and key chains in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, clocks, 
timepieces, medals, coins, jewel cases and watch 
cases, paper, cardboard and sacks and bags made 
from these materials, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, 
paint brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging, printers' 
type, printing blocks, books, periodicals, magazines, 
tissues, plastic bags, folders for papers, diaries and 
journals, cards, labels, stickers (stationery), transfers 
(decalcomanias), pens, pencils, cases for stationery, 
wrapping paper, paper packaging, paper banners, 
bookmarkers, book covers, calendars, gift certificates, 
prints, posters, works of art and figurines of paper and 
cardboard, and architects' models, decoration and art 
materials and media, stationery and educational 
supplies, money holders of precious metal, money 
holders of metal, disposable paper products, leather 
and imitations of leather, and cases and credit card 
cases made of these materials, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, bags, handbags, backpacks, 
bags for sports, garment bags for travel, luggage tags, 
holders for luggage tags, purses, wallets, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, household or kitchen utensils and containers, 
cups, mugs, holders, whether or not of metal, for cups, 
mugs and cans, combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-
worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware, statues, 
figurines, plaques and works of art made of porcelain, 
terra-cotta or glass, textiles and textile goods, fabrics 
for textile use, bed covers, bed clothes and blankets, 
table covers, table linen, linens, bath linen, towels of 
textile, tea cloths, flags, not of paper, handkerchiefs, 
clothing, footwear, headgear, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, hooded sweaters, jackets, sports jackets, 
hats (headgear), caps, shawls, headbands [clothing], 
cuffs, costumes, waist belts, underwear, socks, 
coveralls, gloves, lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 

ornamental novelty badges [buttons] and pins, badges, 
lanyards [cords] for wear, zippers, hair ornaments, 
bobby pins, belt clasps, artificial flowers, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, decorations 
for Christmas trees, electronic toys, action figures [toys 
or playthings], miniature car models [toys or 
playthings], scale model vehicles or scale model 
figures, remote controlled scale model vehicles, scale 
model helmets, computer game apparatus, coin-
operated amusement machines, arcade games 
(electronic-) [coin or counter operated apparatus], bags 
particularly designed for gymnastics and sports 
equipment, parts for the aforementioned goods, as well 
as concerning vehicles, components and accessories 
for vehicles, foodstuffs, beverages, sport drinks, energy 
drinks, nutritional supplements, promotional articles, 
merchandising articles, business gifts and other 
commercial products; administrative processing and 
organising of mail order services; merchandising of 
products and commercial business consultancy relating 
to this; services of a sports marketing office; 
professional commercial business consulting; 
marketing and management services, also with regard 
to the sports sector; business guidance and business 
management of sportsmen; commercial business 
services in the field of sporting promotion; searching for 
sponsors; promotional sponsorship; commercial 
business mediation and consultancy in 
commercialisation of goods and services; commercial 
information; organisation of events for advertising, 
promotional and/or commercial purposes; lobbying for 
advertising, promotional and/or commercial purposes, 
including lobbying focusing on the sports sector; 
organisation of competitions and award ceremonies for 
advertising purposes; commercial business services 
and maintaining a fan club; business mediation in 
bringing together supply and demand of various goods 
and services which are available at a discount for 
members of a fan club; administrative services in 
connection with seat reservation and issuing of tickets; 
radio and television programmes and websites for the 
purpose of publicity and sales promotion; news clipping 
services; compilation, management and editing of 
databases; consultancy and information regarding the 
aforesaid services; the aforesaid services also provided 
via electronic networks, including the internet; 
organisation and management of loyalty programs in 
the field of training, entertainment and sports. 

  Klasse 41   Education; providing of training; sporting and cultural 
activities; entertainment; organisation, production and 
presentation of events for sporting, educational, 
cultural, recreational and/or entertainment purposes; 
ticket office [training, entertainment and sports]; seat 
reservation and mediation in the reservation of seats 
for sporting, educational, cultural, recreational and 
entertainment events; news reporters services; photo 
shoots; training, lessons and courses, including in the 
field of motor sport, motorcycle sport, rally sport and 
other sports; sports instruction; organisation of sports 
and sporting events, also in the form of contests, 
practice days and introduction days, including in the 
field of motor sport, motorcycle sport and rally sport; 
lessons in road safety; examinations and tests; 
organisation of auditions, contests and award 
ceremonies; organisation of parties and events; offering 
the opportunity to play online computer games; game 
services offered via computer networks and global 
communication networks; exploitation, providing and 
rental of sports facilities, including go-karting; rental of 
sports equipment and sport outfits (except vehicles); 
services of amusement centres and leisure centres; 
publishing, distributing, issuing and lending of books, 
journals, newspapers, magazines, articles, news 
reports, press releases, leaflets, brochures, information 
bulletins, periodicals and other printed matter, whether 
or not in digital form, as well as audiovisual and 
multimedia productions; production and rental of audio, 
video and film material; composing, production and 
direction of radio, television, audiovisual, musical, 
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entertainment and theater programs; performing of 
audiovisual, musical, entertainment and theater 
programs; consultancy and information regarding the 
aforesaid services; the aforesaid services also provided 
via electronic networks, including the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350475 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201707950 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.11, DE, 30 2016 019 

982 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANWR GARANT International GmbH, Elisabethstrasse 
70, DE-40217 DÜSSELDORF, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear, women's, men's and children's shoes, 
boots, sandals, high-heeled sandals, slip-on shoes, 
moccasins, slippers, bath slippers, rubber boots, over 
boots, overshoes, work shoes and boots, sneakers, 
leisure shoes, boots for sports, ski boots, hiking boots, 
climbing boots, football shoes; inner soles of leather, 
rubber, horse hair, felt, cork, plastic; clothing, in 
particular textile sports clothing, stockings, socks, 
footlets, tights, headgear. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for shoe and leather 
dyes, shoe and leather care preparations, orthopedic 
footwear, leather and imitation leather, footwear, 
clothing, sports equipment; advertising and sales 
promotion; marketing (market research); planning of 
advertising measures for third parties; shop window 
dressing; presentation of goods in communications 
media for retail trade; office functions; business 
consultancy; personnel management consultancy; 
business organization consultancy; organizational 
services for business project management in the IT 
sector; cost-price analyses; market analyses, in 
particular customer satisfaction analyses; consultancy 
for the presentation of goods, organizational consulting 
in shop equipment installation; invoicing services for 
centralised invoice regulation for third parties. 

  Klasse 36   Financial analyses; all aforementioned services only 
in connection with dyes for shoes and leather, shoe 
and leather care preparations, orthopedic footwear, 
leather and imitation leather, and goods made 
therefrom, footwear, clothing, sports equipment, and 
not intended for private end consumers; brokerage of 
contracts for third parties concerning the purchases 
and sales of goods and the provision of services. 

  Klasse 41   Training, especially coaching, personnel development 
through training and continuing education, arranging 
and conducting of seminars and workshops. 

  Klasse 42   Consultancy in the field of telecommunication 
technology; computer hardware and software 
consultancy; computer programming; IT consulting; 
computer programming for data processing; technical 
project management in the IT sector, furnishing design 
consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1351151 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201708060 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of four Chinese characters and 

English words "SINO-TCM" appearing to the right of 
the device. The non-Latin characters in the mark 
transliterate to "ZHONG GUO YAO CAI" and this 
means "MIDDLE COUNTRY MEDICINE MATERIAL" in 
English. The mark as a whole has no meaning, nor is it 
a geographical indication, or has any specific reference 
to the goods and services that this application for 
international registration is sought on. 

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

 ZHONG GUO YAO CAI. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 ZHONG GUO YAO CAI. 
(730) Innehaver: 

 CHINA NATIONAL TRADITIONAL CHINESE 
MEDICINE, F8, Yisite Building, 15#, Xisihuan North 
Road, Haidian District, CN-BEIJING, Kina 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Facial washing milk; bath lotion; cleaning 
preparations; musk [perfumery]; cosmetics; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; industrial 
perfume; synthetic musk. 

  Klasse 5   Medicines for human purposes; pharmaceutical 
preparations; drugs for medical purposes; medicinal 
herbs; drugs made of raw materials; traditional Chinese 
medicinal preparations; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; medicinal alcohol; medicinal oils; dietetic 
substances adapted for medical use; roots for 
pharmaceutical purposes; medicinal roots; medicinal 
drinks; sanitizing and antibacterial cleaning 
preparations for medical use; tonics [medicines]; 
depuratives; medical kit; dietary supplements for 
humans or animals, other than for medical use; 
medicated soap.   

  Klasse 16   Posters; books; printed publications; prospectuses; 
newspapers; magazines [periodicals]; newsletters; 
stationery; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bottle wrappers of cardboard or 
paper. 

  Klasse 30   Tea; tea-based beverages; essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils; condiments; 
molasses for food; iced tea; starch for food; royal jelly. 

  Klasse 31   Edible fresh mushroom; seed germ for botanical 
purposes; plant seeds; plants; menagerie animals; 
flowers, natural; fruit, fresh; forage; roots for food. 

  Klasse 32   Beer; waters [beverages]; non-alcoholic beverages; 
vegetable or fruit drinks; essences for making 
beverages; fruit beverages, not containing alcohol; non-
alcoholic fruit juice; lactic acid beverage (fruit product, 
no milk); distilled water for drink; preparations for 
making beverages. 

  Klasse 35   Planning services for advertising; advertising; 
publicity; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; marketing studies; business 
information; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
sales promotion for others; import-export agencies; 
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commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others. 

  Klasse 40   Medicinal materials processing; custom assembling of 
materials for others; millworking; bookbinding; 
processing of tea leaves; printing; air freshening; water 
treating; framing of works of art; processing and 
treating of chemical reagents. 

  Klasse 44   Convalescent homes; medical clinic services; 
aromatherapy services; health care; medical 
assistance; physical therapy; pharmacy advice; food 
nutrition consultancy; hospitals; chiropractics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358566 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201711389 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.17, CH, 702532 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutritional supplements for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358684 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201710117 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AMIDORI Food Company GmbH & Co. KG, 

Heinrichsdamm 27 a, DE-96047 BAMBERG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Tanning substances; proteins for human foodstuffs 
which form emulsions as part of the manufacturing 
process; proteins for human foodstuffs which form gels 
as part of the manufacturing process. 

  Klasse 3   Body cleaning and beauty care preparations; 
cosmetics; dentifrices; essential oils. 

  Klasse 5   Food for babies; dietetic substances adapted for 
veterinary use; dietetic food adapted for veterinary use; 
dietary supplements and dietetic preparations; 
nutritional supplements; dietetic preparations adapted 
for medical use; dietary supplements for animals; food 
for diabetics; dietetic foods adapted for medical use. 

  Klasse 7   Automatic vending machines. 
  Klasse 11   Food and beverage cooking, heating, cooling and 

treatment equipment. 
  Klasse 29   Jellies, jams, compotes, fruit and vegetable spreads; 

milk; milk products; edible oils and fats; processed 

fruits, fungi and vegetables (including nuts and pulses); 
birds eggs and egg products. 

  Klasse 30   Bread; pastries; vegetable pulps [sauces - food]; 
spices; foodstuffs made from cereals; foodstuffs made 
from dough; foods produced from baked cereals; 
wafers [food]; aromatic preparations for food; cereal 
preparations; sauces [condiments]; edible ices; 
dressings for food; processed grains, starches, and 
goods made thereof, baking preparations and yeasts. 

  Klasse 31   Fresh fruits, nuts, vegetables and herbs; foodstuffs 
and fodder for animals. 

  Klasse 32   Fruit beverages and fruit juices; preparations for 
making beverages; syrups for making beverages. 

  Klasse 35   Office functions; business administrative services, 
marketing and promotional assistance, management 
and business administration; advertising, services. 

  Klasse 39   Food storage services; packing of food. 
  Klasse 42   Product design; design services; technological 

analysis services; services in the field of science and 
technology and related research and development 
services. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; services for providing 
food and drink. 

  Klasse 44   Human hygiene and beauty care; hygienic and beauty 
care for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358721 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201710124 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, US, 87330422 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hand MD Corp., 865 Spring Street, US-ME04092 
WESTBROOK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, namely creams and lotions; anti-aging 

creams and lotions; hand creams; soaps; hand soaps; 
nail creams, oils and polishes; gloves impregnated with 
moisturizing preparations for the hands; cosmetics, skin 
creams and skin lotions to be applied topically. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1360050 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710602 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.13, IT, 

302017000027224 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 3 B S.P.A., Via Delle Industrie, IT-31040 SALGAREDA 
(TV), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Door frames, not of metal; balustrades, not of metal; 

advertisement columns, not of metal; cornices, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; buildings, 
not of metal; windows, not of metal; wood veneers; 
paving slabs, not of metal; slabs, not of metal, for 
building; veneer wood; wood, semi-worked; wood 
paving; door panels, not of metal; building panels, not 
of metal; jalousies, not of metal; gates, not of metal; 
doors, not of metal; planks of wood for building; window 
frames, not of metal; partitions, not of metal; casement 
windows, not of metal; building glass; stained-glass 
windows; folding doors, not of metal; wainscoting, not 
of metal. 

  Klasse 20   Furniture fittings, not of metal; door fittings, not of 
metal; cupboards; coat stands; lockers; tool chests, not 
of metal, empty; hinges, not of metal; divans; display 
stands; edgings of plastic for furniture; beds; door 
handles, not of metal; furniture; furniture of metal; office 
furniture; furniture partitions of wood; screens 
[furniture]; table tops; doors for furniture; furniture 
shelves; furniture casters, not of metal; racks [furniture]; 
filing cabinets; ladders of wood or plastics; chairs 
[seats]; mirrors [looking glasses]; tables; bedsteads of 
wood; door bolts, not of metal; cabinet work; school 
furniture; desks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360078 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201710603 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.27, IT, 

302017000033062 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VI.P COOP. SOC. AGRICOLA, Via Centrale, 1C, IT-

39021 LACES, BOLZANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 31   Apples, fresh; fruit, fresh; fresh fruits and vegetables; 
berries, fresh. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360080 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201710604 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.17, IT, 

302017000018025 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRAND IDEA di Paolo Maccaferri & C. S.n.c., Via 
Paradigna, 38/A, IT-43122 PARMA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management consultancy; business and 

commercial management assistance for companies in 
the food sector; support and consultancy in relation to 
advertising and promotion of goods; retail services 
relating to food; retailing of culinary specialities; 
electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; arranging 
of contracts for the purchase and sale of goods and 
services, for others; sales promotion for others; shop 
window dressing; product demonstration services and 
display services for merchandise. 

  Klasse 43   Serving food and drinks; bar services; pizza 
restaurants; cafeterias; canteens; catering for the 
provision of food and beverages; delicatessens; fast-
food restaurants and snack-bars; self-service 
restaurant services; serving food and drink in 
restaurants and bars. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1360090 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710606 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, EM, 016145179 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ad-one-tage 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ALLERGIKA Pharma GmbH, Hans-Urmiller-Ring 58, 
DE-82515 WOLFRATSHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toiletries; cleaning and fragrancing preparations; 

abrasive preparations; tailors' and cobblers' wax; 
animal grooming preparations; essential oils and 
aromatic extracts. 

  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; 
hygienic preparations and articles; medical and 
veterinary preparations and articles; pest control 
preparations and articles; dental preparations and 
articles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360094 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710607 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.14, EM, 016863557 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; coffee, tea 

and cocoa-based beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361234 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710944 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.24, BX, 1334932 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Red (PMS 485), blue (PMS 300) and white. 

(730) Innehaver: 
 Kiwa N.V., Sir Winston Churchill-laan 273, NL-2288 EA 

RIJSWIJK, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Professional business consulting. 

  Klasse 41   Courses and training sessions; organizing webinars; 
publishing and publication of books, magazines and 
other printed matter; providing electronic publications 
(not downloadable). 

  Klasse 42   Consultancy in the field of technology; material 
research; services of laboratories; preparation of expert 
reports by engineers or technicians; electronic data 
storage; preparation of inspection regulations for quality 
control purposes; preparation and testing of standards, 
certification criteria and assessment guidelines for 
quality control purposes; performing technical 
inspection (testing) activities; measuring of products, 
services and systems against certification criteria for 
quality control purposes; monitoring the quality of the 
products and services of third parties as well as 
providing certificates to the third party; preparation and 
issuance of quality certificates; comparative study of 
goods and services for quality control purposes; 
certification (quality control) services based on 
established design rules (standards) and on 
supervision of compliance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361236 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201710945 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.08, EM, 15806243 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2, AT-4860 
LENZING, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 22   Raw textile fibers and substitutes; liber; raw cotton; 

treated wool; chemical fibers for textile use; fibres being 
partly prepared synthetic materials for textile use; fibres 
being raw synthetic materials for textile use; silk flock; 
yarn fibers; twisted cords [sash]; raw fibrous textile; 
scoured wool; semi-synthetic fibers [for textile use]; true 
hemp fiber [raw]; rabbit hair; jute; jute fiber [raw]; 
combed wool; kashmir hair; linters; raw fibrous textile 
materials treated with flame retardants; mohair; natural 
fibers; polyester stuffing fibers; polyester filament; 
polyester plastic netting for packaging goods; vitreous 
silica fibers for textile use; raffia fibers; ramie fibre; raw 
textile fibers; raw fibres of plastics for textile use; linen 
(raw -) [flax]; raw silk; raw wool; silk waste; shorn wool; 
silk fibers; silk polyester monofilaments for textile use; 
carded wool; synthetic fibers for textile use; synthetic 
fibers for textile use; synthetic textile filaments; textile 
filaments; textile fibers; non-woven textile fibres; fibres 
for making up into carpets; fibres for making up into 
carpet tiles; viscose silica fibres; raw or treated wool; 
wool flock; bags and sacks for packaging, storage and 
transport; liners for use in bulk containers; bags and 
sacks for packaging, storage and transport; nets; plant 
hangers of rope; slings and bands; strips for tying-up 
vines; wrapping or binding bands, not of metal; 
hammocks; storage bags for holding a body prior to 
cremation; mesh bags for washing lingerie; mesh bags 
for storage; packaging bags [sacks] of textile for bulk 
transportation; packaging bags [sacks] of textile for bulk 
storage; sacks; sacks made of textile materials; sacks 
for transporting waste; sacks for the transport of 
materials; sacks for the storage of materials in bulk; 
sacks and bags (not included in other classes); sacks 
for the storage of materials; bags [sacks] for the 
transport and storage of materials in bulk; non-textile 
bags for the transportation of materials in bulk; non-
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textile bags for the bulk storage of animal foodstuffs; 
non-textile bags for the bulk storage of materials; shoe 
bags for storage; sail cloth; textile wine gift bags; 
protection pouches made of fabric for storing purses 
when not in use; bags [envelopes, pouches] of textile, 
for packaging; bags [envelopes, pouches] of textile, for 
packaging; bags [envelopes, pouches] of textile, for 
packaging; packaging nets for transporting fruits and 
vegetables; bags [envelopes, pouches] of textile, for 
packaging; textile bags for merchandise packaging 
[envelopes, pouches]; tarpaulins, awnings, tents, and 
unfitted coverings; tents for use in angling; tents for 
camping; vehicle covers, not fitted; unfitted covers for 
boats and marine vehicles; tarpaulins; tents; tents 
[awnings] for vehicles; tents [awnings] for caravans; 
tents made of textile materials; tents for mountaineering 
or camping; sails; material for making sails; ropes and 
strings; binding thread, not of metal, for agricultural 
purposes; thread, not of metal, for wrapping or binding; 
strings; twine made of polypropylene; twine made of 
sisal; non-metallic twines; strings for tying purposes; 
packaging string; macrame rope; yarns for use in tyre 
cord construction; cordage; ropes and synthetic ropes; 
rope for use in toys for pets; synthetic ropes; cordage; 
ropes, not of metal; baling twine; packing rope; nets; 
elastic netting for meat products; hemp nettings; netting 
[not of metal or asbestos]; nets for windbreak purposes; 
chemical fiber nettings; rockfall prevention nets of 
textile; commercial fishing nets; commercial nets; nets 
for use with floating structures; twine for nets; net pens 
for fish farming; nets for shading; silk netting; fitted 
nets; padding and stuffing materials; down feathers; 
feathers for stuffing upholstery; wadding for filtering; 
fillings of synthetic fibres; fillings for upholstered 
pillows; fillings of synthetic foam; fillings for duvets; 
fillings for pillows; fillings for quilts; wood shavings; 
kapok; loose feathers; padding and stuffing materials 
(except of paper, cardboard, rubber or plastics); 
materials for padding; padding materials, other than of 
rubber or plastic for pillows; padding materials, other 
than of rubber or plastic for sleeping bags; padding 
materials made of fibrous material; padding materials 
made of fibrous material; padding made of non woven 
fabrics; padding materials, other than of rubber or 
plastic for beds; polyester batting; sawdust; sisal; sisal 
fibers; industrial packaging containers of textile; fleece 
for the upholstery industry; wadding for padding and 
stuffing upholstery; wadding fibres; wool (upholstery -) 
[stuffing]; stuffing, not of rubber, plastics, paper or 
cardboard; spun polyester fibre for textile use. 

  Klasse 23   Yarns and threads; angora yarn; spools of thread; 
spools of yarn; spun cotton; cotton yarn; cotton yarn; 
chenille yarn; chenille yarn; douppioni silk yarn; elastic 
thread; elastic thread and yarn for textile use; elastic 
strips of synthetic fibres for textile use; threads made of 
spun cotton; thread for textile use; textile filaments 
[threads]; flocked fibers; yarn; yarns made of angora for 
textile use; waste cotton yarn; polyester pre-oriented 
yarns; yarns made of carbon fibres for textile use; yarn 
of synthetic or mixed fibres for use in textiles; wild silk 
yarn; knitting yarns; yarns for domestic use; yarns for 
textile applications; inorganic fiber base mixed thread 
and yarn; cotton base mixed thread and yarn; chemical 
fiber base mixed thread and yarn; chemical-fiber 
threads and yarns for textile use; degreased waste 
threads and yarns; hemp base mixed thread and yarn; 
regenerated fiber thread and yarn [for textile use]; silk 
base mixed thread and yarn; synthetic fiber thread and 
yarn; wool base mixed thread and yarn; yarns and 
threads for textile use; yarns for sale in kit form; twisted 
cotton thread and yarn; twisted threads and yarns; 
twisted hemp thread and yarn; twisted silk thread and 
yarn; twisted wool thread and yarn; yarns (combed -) 
made of natural fibres; twisted mixed thread and yarn; 
worsted yarn; spun silk yarn; semi-synthetic fiber 
thread and yarn [chemically treated natural fiber yarn]; 
hand knitting wools; true hemp thread and yarn; heat-
stable yarns and threads; jute thread and yarn; camel 
hair yarn; carded threads in flax for textile use; carded 

yarns of hemp for textile use; carded threads in natural 
fibres for textile use; yarns (carded -) made of wool; 
carded threads in wool for textile use; carded threads in 
wool for textile use; cashmere yarns; ceramic fibre 
yarns for textile use; coir thread and yarn; rayon thread 
and yarn; linen thread and yarn; linen thread and yarn; 
metal fiber thread for textile use; sewing thread for 
textile use; sewing thread and yarn; natural yarns; non-
metallic yarns for textile use; silica threads; ramie 
thread and yarn; raw silk yarn; spun silk; silk yarn; 
embroidery thread and yarn; knitting yarns; knitting 
yarns made of acrylic materials; knitting yarns made of 
nylon; knitting yarns made of wool; polyester textured 
yarns; yarns made of synthetic material for textile use; 
synthetic threads; carpet yarns; textile yarns; textile 
yarns made of man-made fibres; textile yarns made of 
natural fibres; covered rubber thread and yarn [for 
textile use]; mixed spun threads and yarns; waxed 
thread; waxed yarn; weaving fibres for industrial use; 
spun thread and yarn; worsted; wool yarn; wool yarn. 

  Klasse 24   Flocked fabrics; fabrics being textile piece goods for 
use in tapestry; tick [linen]; knitted elastic fabrics for 
ladies underwear; knitted elastic fabrics for bodices; 
knitted elastic fabrics for sportswear; knitted elastic 
fabrics for gymnastic dresses; fibre fabrics for use in 
the manufacture of articles of clothing; fibre fabrics for 
the manufacture of the exterior coverings of furniture; 
fibre fabrics for use in the manufacture of linings of 
shoes; fibre fabrics for use in the manufacture of linings 
of bags; felt; felt for use by papermakers; felt cloth; 
flame retardant fabrics [other than asbestos]; flannel 
[fabric]; towelling [textile]; linings [textile]; inlay 
materials of non-woven fabrics; chemical fiber fabrics; 
fabrics for textile use; knit lace fabrics; knitted fabric; 
gummed waterproof cloth; towelling [textile]; linens; 
jersey [fabric]; jersey [fabric]; fabrics of carbon fibre, 
other than for insulation; fabrics [textile piece goods] 
made of carbon fibre; fabrics made from artificial fibres 
[other than for insulation]; upholstery fabrics; furnishing 
fabrics in the piece; furnishing fabrics in the piece; 
woven furnishing fabrics; non-woven felts; silk fabrics 
for furniture; semi-synthetic fiber fabrics; fabrics of 
chemically produced fibres, other than for insulation; 
fabrics of organic fibres, other than for insulation; 
regenerated fiber yarn fabrics; fabrics made from 
artificial fibres [other than for insulation]; fabrics for use 
in making jerseys; knitted fabric; knitted fabrics of 
cotton yarn; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; 
knitted fabrics of wool yarn; fabrics made of mixed 
synthetic and natural fibres, other than for insulation; 
textile fabrics for use in the manufacture of beds; textile 
fabrics for making into linens; textile fabrics for use in 
the manufacture of bedding; textile fabrics for making 
into blankets; textile fabrics for use in the manufacture 
of furniture; textile fabrics for use in the manufacture of 
sheets; textile fabrics for use in the manufacture of 
towels; textile fabrics for use in the manufacture of 
pillowcases; textile piece goods for making bedding 
covers; textile piece goods for making-up into towels; 
cloth; tissues being textile piece goods; velours for 
furniture; non-woven fabrics; non-woven textile fabrics; 
non-woven textile fabrics; non-woven textile fabrics for 
use as interlinings; non-woven fabrics of natural fibres; 
non-woven fabrics of synthetic fibres; non-woven 
fabrics in the form of sheeting for use in manufacture; 
woven fabrics for furniture; textile goods, and 
substitutes for textile goods; nightdress cases of textile; 
printers' blankets of textile; disposable cloths; linings 
[textile]; linen lining fabric for shoes; wall fabrics; fabrics 
for textile use; household textile articles made from 
non-woven materials; linens; nightdress cases of 
textile; ticks [mattress covers]; coverings for furniture; 
mosquito nets; non-woven textile articles; dust sheets; 
textile tissues; textiles made of flannel; non-woven 
textile articles; interlinings made of non-woven fabrics; 
coverings for furniture; furniture coverings (unfitted); 
loose covers made of textile materials for furniture; 
furniture coverings of textile; dust sheets; loose covers 
made of textile materials for furniture; draperies [thick 
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drop curtains]; curtains; markers [labels] of cloth for 
textile fabrics; wall fabrics; wall hangings of textile; bed 
linen; bed linen; towelling [textile]; towels of textile; 
kitchen and table linens; towels of textile; hand towels 
of textile; bed linen and table linen; tea cloths; dish 
towels for drying; towelling [textile]; hand towels of 
textile; place mats, not of paper; textile smallwares 
[table linen]; table covers; table cloths (not of paper); 
tablemats, not of paper; table covers of non-woven 
textile fabrics; textile napkins; table linen, not of paper; 
napery of textile; table linen; washing gloves; bed linen; 
receiving blankets; bed linen and table linen; bed 
covers; duvet covers; comforters; bed blankets made of 
cotton; bed blankets made of man-made fibres; bed 
covers of paper; silk bed blankets; woolen blankets; 
duvet covers; bed sheets; bed skirts; bed throws; fabric 
bed valances; bed linen made of non-woven textile 
material; infants' bed linen; covers for eiderdown and 
duvets; comforters; blankets for household pets; quilts; 
blankets for outdoor use; disposable bedding of textile; 
eiderdowns [down coverlets]; terry linen; sleeping bags 
[sheeting]; waterproof bed clothes; cot blankets; cot 
sheets; children's blankets; shams; lap rugs; contoured 
mattress covers; pillowcases; ticks (mattress and pillow 
coverings); mattress covers; mattress covers; quilts 
filled with down; duvets; travelling rugs [lap robes]; 
sleeping bag liners; silk blankets; contour sheets; quilt 
bedding mats; textile quilts; quilts of textile; quilts filled 
with feathers; quilts filled with half down; quilts filled 
with stuffing materials; quilts filled with synthetic stuffing 
materials; quilt covers; textile covers for duvets; textile 
goods for use as bedding; bed sheets; bed throws; 
valanced bed sheets; bed skirts; woolen blankets; bath 
linen; hand towels of textile; bath towels; bath linen, 
except clothing; disposable wash cloths; towelling 
coverlets; face cloths of towelling; turkish towel; turkish 
towel; bath sheets; bath sheets; towelling [textile] 
adapted for use in dispensers; hand towels; towelling 
[textile]; hand towels of textile; children's towels; 
towelling [textile]; household linen, including face 
towels; make-up removal cloths [textile], other than 
impregnated with cosmetics; make-up removal cloths 
[textile], other than impregnated with toilet preparations; 
cloths of non-woven textile material for washing the 
body [other than for medical use]; bath mitts; mitts 
made of non-woven fabric for washing the body; wash 
cloths; cloths for washing the body [other than for 
medical use]; filtering materials of textile; bath sheets; 
cloths of woven textile material for washing the body 
(other than for medical use); flame resistant fabrics; 
furnishing fabrics; quilts. 

  Klasse 25   Headgear; swimming caps; bandanas [neckerchiefs]; 
baseball caps; berets; bobble hats; millinery; shower 
caps; fascinator hats; fedoras; fezzes; bucket caps; golf 
caps; yashmaks; bonnets [headwear]; tams; hats; 
frames (hat -) [skeletons]; skull caps; waterpolo caps; 
hoods [clothing]; small hats; knot caps; chefs' hats; 
sports headgear [other than helmets]; children's 
headwear; head scarves; head scarves; head scarves; 
yashmaghs; miters [hats]; fashion hats; caps 
[headwear]; cap peaks; sun visors [headwear]; 
nightcaps; hats (paper -) [clothing]; paper hats for wear 
by chefs; paper hats for wear by nurses; party hats 
[clothing]; fur muffs; fur hats; head scarves; rain hats; 
knitted caps; flat caps; garrison caps; sedge hats 
(suge-gasa); sleep masks; veils [clothing]; wimples; 
tam o'shanters; tennis sweatbands; ski hats; sun hats; 
sports caps and hats; sports caps; headbands 
[clothing]; head sweatbands; beach hats; knitted caps; 
balaclavas; thermal headgear; toques [hats]; head 
scarves; woolly hats; top hats; clothing; evening wear; 
evening coats; detachable neckpieces for kimonos 
(haneri); detachable collars; underarm gussets [parts of 
clothing]; aikido suits; albs; american football bibs; 
parkas; suits; evening suits; women's suits; bowties; 
dress pants; jumper suits; blouses; work clothes; 
coveralls; blouses; sleeveless jerseys; mantles; arm 
warmers [clothing]; gowns for doctors; warm-up pants; 
clothing made of fur; driving gloves; layettes [clothing]; 

layettes [clothing]; baby bodysuits; baby doll pyjamas; 
babies' pants [clothing]; plastic baby bibs; baby tops; 
baby bunting [clothing]; babies' pants [clothing]; baby 
bottoms; layettes [clothing]; pram suits; swimming 
costumes; bathing costumes for women; bathing suits 
for men; fitted swimming costumes with bra cups; swim 
wear for gentlemen and ladies; bathing drawers; 
swimming costumes; swimming costumes; bathrobes; 
bathing drawers; swimming trunks; wraps [clothing]; 
robes; ballet suits; ball gowns; bandanas 
[neckerchiefs]; bandeaux [clothing]; baseball uniforms; 
baselayer bottoms; baselayer tops; crop tops; printed t-
shirts; leg warmers; cashmere clothing; clothing of 
imitations of leather; woolen clothing; motorists' 
clothing; baby clothes; bridesmaids wear; figure skating 
clothing; christening robes; clothing for wear in judo 
practices; children's wear; infant wear; girls' clothing; 
motorcyclists' clothing of leather; leather clothing; linen 
clothing; paper clothing; plush clothing; silk clothing; 
clothing for martial arts; clothing for horse-riding [other 
than riding hats]; articles of clothing for theatrical use; 
clothing for fishermen; boys' clothing; clothing for wear 
in wrestling games; maternity clothing; lounge pants; 
bermuda shorts; bed jackets; bed socks; maillots; 
maillots; blazers; blousons; boas [necklets]; leotards; 
body stockings; teddies [undergarments]; boleros; bolo 
ties; bomber jackets; boxer shorts; wedding dresses; 
burnouses; brassieres; bustiers; pea coats; capes; 
pedal pushers; car coats; cargo pants; chaps (clothing); 
chasubles; chemisettes; cheongsams (chinese gowns);
albs; choir robes; evening wear; corduroy trousers; 
coverups; ladies' clothing; lingerie; gowns; womens' 
outerclothing; knickers; ladies' underwear; ladies' 
underwear; down jackets; down vests; denim jeans; 
topcoats; donkey jackets; three piece suits [clothing]; 
duffel coats; pocket squares; one-piece suits; jumper 
suits; one-piece playsuits; disposable underwear; 
skating outfits; athletic tights; woollen tights; pleated 
skirts for formal kimonos (hakama); masquerade 
costumes; women's ceremonial dresses; moisture-
wicking sports bras; moisture-wicking sports shirts; 
moisture-wicking sports pants; fishing shirts; fishing 
vests; fleeces; fleece vests; bowties; flying suits; formal 
evening wear; formalwear; foulards [clothing articles]; 
morning coats; leisure suits; casual shirts; slacks; 
casualwear; tap pants; barber smocks; robes; replica 
football kits; football jerseys; soccer bibs; footmuffs, not 
electrically heated; gabardines [clothing]; goloshes; 
gaiters; morning coats; padded pants for athletic use; 
padded shirts for athletic use; padded shorts for athletic 
use; knitwear [clothing]; knitted gloves; knit jackets; 
knitted underwear; guernseys; woven clothing; woven 
shirts; gilets; polo shirts; golf trousers; golf pants, shirts 
and skirts; golf skirts; unitards; clothing for gymnastics; 
ankle socks; halloween costumes; neckbands; 
neckwear; scarves; neck tubes; wrist warmers; gloves 
[clothing]; gloves for cyclists; gloves with conductive 
fingertips that may be worn while using handheld 
electronic touch screen devices; gloves including those 
made of skin, hide or fur; handwarmers [clothing]; 
loungewear; aloha shirts; button-front aloha shirts; shirt 
yokes; shirts; shirts for suits; collared shirts; open-
necked shirts; button down shirts; nighties; slips 
[undergarments]; shirt-jacs; shirt fronts; men's suits; 
menswear; outerclothing for men; men's socks; men's 
underwear; waistcoats; wedding dresses; 
lumberjackets; hooded pullovers; knickers; trousers; 
trousers of leather; trousers for children; trousers for 
children; nurse pants; sweatpants; snowboard trousers; 
pantsuits; culotte skirts; knee-high stockings; braces for 
clothing [suspenders]; suspender belts for men; girdles; 
girdles; jackets [clothing]; jackets being sports clothing; 
polar fleece jackets; fishermen's jackets; sleeved 
jackets; sleeveless jackets; snowboard jackets; 
rainproof jackets; men's and women's jackets, coats, 
trousers, vests; jacket liners; hunting pants; hunting 
jackets; hunting vests; hunting shirts; kimonos; denims 
[clothing]; denim jeans; denim jackets; jumpers; 
jodhpurs; shell suits; jogging sets [clothing]; 
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sweatpants; jogging tops; sweatpants; heavy jackets; 
stuff jackets [clothing]; judo suits; caftans; bodices 
[lingerie]; martial arts uniforms; combative sports 
uniforms; hooded sweatshirts; karate suits; cashmere 
scarves; kendo outfits; khakis; kilts; kilts; kimonos; 
gowns; pinafores; gowns; nurse dresses; linings 
(ready-made -) [parts of clothing]; pockets for clothing; 
leisurewear; bloomers; walking breeches; trouser 
socks; knee warmers [clothing]; short sets [clothing]; 
ready-to-wear clothing; basic upper garment of korean 
traditional clothes [jeogori]; korean traditional women's 
waistcoats [baeja]; korean topcoats [durumagi]; body 
warmers; corselets; camisoles; corsets; corsets; 
corsets; costumes; skirt suits; costumes for use in 
children's dress up play; costumes for use in role-
playing games; shoulder wraps; detachable collars; 
collars for dresses; neckties; ascots; crinolines; 
cummerbunds; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
short-sleeve shirts; short-sleeve shirts; short trousers; 
sweatpants; short petticoats; short overcoat for kimono 
(haori); cowls [clothing]; laboratory coats; long sleeve 
pullovers; long sleeved vests; long jackets; japanese 
sleeping robes (nemaki); full-length kimonos (nagagi); 
long johns; bibs, not of paper; bib overalls for hunting; 
running suits; running vests; leather suits; leather 
clothing; leather jackets; leather jackets; casual 
trousers; leggings [trousers]; sweat-absorbent 
underwear; light-reflecting jackets; lingerie; liveries; 
bathing suit cover-ups; outerclothing for girls; maniples; 
athletic uniforms; cuffs; coats; pelisses; cotton coats; 
coats of denim; coats for women; coats for men; 
mantillas; sleep masks; eye masks; sailor suits; 
corselets; foundation garments; miniskirts; monokinis; 
robes; lounging robes; motorcycle riding suits; 
motorcycle gloves; motorcycle jackets; muffs [clothing]; 
muumuus; nighties; nighties; nighties; nightwear; wet 
suits; negligees; pop socks; womens' outerclothing; 
outerclothing; dress shirts; uppers of woven rattan for 
japanese style sandals; chemise tops; cycling tops; 
hooded tops; halter tops; earbands; ear muffs 
[clothing]; combinations [clothing]; coveralls; coveralls; 
nurse overalls; overshirts; beach wraps; parkas; 
pelerines; furs [clothing]; pelisses; fur coats and 
jackets; fur muffs; fur cloaks; petticoats; petti-pants; 
polo shirts; pirate pants; plastic aprons; pantaloons; 
polo shirts; polo knit tops; turtleneck sweaters; polo 
sweaters; ponchos; sweaters; crew neck sweaters; 
mock turtleneck sweaters; v-neck sweaters; slipovers 
[clothing]; bloomers; pyjamas; pajama bottoms; cyclists' 
clothing; cycling shorts; ramie shirts; rash guards; head 
scarves; rainproof clothing; rainwear; waterproof 
trousers; mackintoshes; rain ponchos; riding gloves; 
jodhpurs; riding jackets; skirts; turtlenecks; roll necks 
[clothing]; turtleneck shirts; turtleneck sweaters; rugby 
tops; rugby shorts; rugby tops; bushjackets; saris; 
sarongs; sheepskin jackets; sheepskin coats; neck 
scarfs [mufflers]; mufflers [clothing]; shawls [from tricot 
only]; shawls and headscarves; shawls and stoles; 
sashes for wear; sash bands for kimono (obi); referees 
uniforms; nightwear; sleep masks; nighties; tube tops; 
veils [clothing]; cravats; knickers; snow suits; snow 
suits; snow pants; shoulder scarves; shoulder wraps 
[clothing]; school uniforms; aprons [clothing]; paper 
aprons; maternity bands; maternity smocks; sweat-
absorbent socks; sweat-absorbent stockings; 
sweatbands; sweat bands for the wrist; headbands 
[clothing]; dress shields; anti-perspirant socks; head 
sweatbands; uniforms for nurses; swimming trunks; silk 
ties; silk scarves; adhesive bras; shampoo capes; shell 
jackets; shift dresses; mock turtleneck shirts; shirts and 
slips; shortalls; shorts; fleece shorts; boy shorts 
[underwear]; snow suits; ski suits for competition; ski 
gloves; ski trousers; ski jackets; clothing for skiing; ski 
balaclavas; sliding shorts; briefs; cummerbunds; dinner 
jackets; dinner suits; snow boarding suits; snowboard 
gloves; japanese style socks (tabi); socks and 
stockings; sock suspenders; bralettes; sundresses; 
sunsuits; playsuits [clothing]; camiknickers; gym suits; 
sports clothing [other than golf gloves]; sportswear; 

sports bras; casual shirts; sports shirts with short 
sleeves; sports pants; sports jackets; sports socks; 
singlets; sports jerseys and breeches for sports; gym 
suits; athletics vests; dust coats; quilted jackets 
[clothing]; quilted vests; cloth bibs; cloth bibs for adult 
diners; tightening-up strings for kimonos (datejime); 
rompers; snap crotch shirts for infants and toddlers; 
beachwear; beach robes; stretch pants; knitwear 
[clothing]; knit shirts; cardigans; thongs; garters; 
stockings; sweat-absorbent stockings; heelpieces for 
stockings; pantie-girdles; tights; maillots [hosiery]; 
footless tights; hosiery; footless socks; surfwear; 
jockstraps [underwear]; sweaters; tracksuit bottoms; 
sweat jackets; sweat shirts; sweat shorts; taekwondo 
suits; waist cinchers; tank tops; dance clothing; dance 
costumes; tabards; camouflage gloves; camouflage 
shirts; camouflage pants; camouflage jackets; 
camouflage vests; trews; tennis wear; tennis shirts; 
tennis dresses; tennis pullovers; tennis skirts; tennis 
shorts; tennis socks; fabric belts [clothing]; thobes; 
theatrical costumes; thermal socks; thermal underwear; 
togas; tops [clothing]; folk costumes; japanese 
traditional clothing; bra straps; bib tights; pinafore 
dresses; strapless bras; tank tops; clothing for 
gymnastics; sweatpants; sweat shorts; tracksuit tops; 
trench coats; bib shorts; triathlon clothing; knitwear 
[clothing]; singlets; dry suits; tee-shirts; kerchiefs 
[clothing]; neckerchiefs; head scarves; tunics; turbans; 
clothing for gymnastics; gym shorts; tutus; twin sets; 
korean outer jackets worn over basic garment [magoja]; 
nappy pants [clothing]; topcoats; over-trousers; neck 
scarves; cloaks; shawls; maternity clothing; maternity 
sleepwear; maternity lingerie; uniforms; uniforms for 
commercial use; uniforms for nurses; referees 
uniforms; union suits; underwear; babies' 
undergarments; sweat-absorbent underwear; vest tops; 
undershirts for kimonos (juban); undershirts for 
kimonos (koshimaki); bottoms [clothing]; pants; 
chemises; petticoats; bustles for obi-knots (obiage-
shin); tracksuit bottoms; underwear; garments for 
protecting clothing; suit coats; volleyball jerseys; 
thermally insulated clothing; warm-up jackets; warm-up 
tops; weatherproof clothing; waterproof suits for 
motorcyclists; waterproof capes; waterproof 
outerclothing; water socks; waterproof trousers; 
rainproof jackets; oilskins [clothing]; wetsuits for water-
skiing; chefs' whites; white coats for hospital use; 
caftans; sweat shirts; reversible jackets; waistcoats; 
leather waistcoats; cagoules; weatherproof clothing; 
sailing wet weather clothing; puttees and gaiters; wrap 
belts for kimonos (datemaki); beach wraps; beach 
wraps; swaddling clothes; salopettes; windproof 
clothing; wind suits; wind pants; windshirts; wind vests; 
winter gloves; winter coats; hosiery; weather resistant 
outer clothing; woollen socks; yoga pants; yoga shirts; 
zoot suits; gussets [parts of clothing]; gussets for 
bathing suits [parts of clothing]; gussets for footlets 
[parts of clothing]; gussets for leotards [parts of 
clothing]; gussets for stockings [parts of clothing]; 
gussets for tights [parts of clothing]; gussets for 
underwear [parts of clothing]; footwear; heels; 
heelpieces for footwear; bootees (woollen baby shoes); 
bath slippers; footwear for women; insoles for footwear; 
espadrilles; heel inserts; flat shoes; embossed heels of 
rubber or of plastic materials; embossed soles of 
rubber or of plastic materials; non-slipping devices for 
footwear; slippers; slipper socks; stiffeners for shoes; 
inner socks for footwear; running shoes; infants' 
footwear; leather slippers; leather shoes; canvas 
shoes; deck shoes; uppers for japanese style sandals; 
slippers; pumps [footwear]; welts for footwear; rain 
boots; riding shoes; riding shoes; shoe straps; rugby 
boots; mules; slip-on shoes; shoes; athletic shoes; 
leisure shoes; shoes for foot volleyball; shoes with hook 
and pile fastening tapes; high-heeled shoes; 
mountaineering shoes; shoe inserts for non-orthopedic 
purposes; shoe uppers; footwear soles; shoe covers, 
other than for medical purposes; footwear uppers; 
snowboard shoes; shoe soles; slipper soles; soles for 
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japanese style sandals; espadrilles; dance shoes; 
ballroom dancing shoes; tennis shoes; training shoes; 
tips for footwear; waterproof boots for fishing; aqua 
shoes; winter boots; yoga shoes; zori; tongues for 
shoes and boots; intermediate soles; pyjamas [from 
tricot only]; ladies' underwear; braces for clothing 
[suspenders]; underwear; wetsuit gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361250 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201710946 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the stylized wording "Step On" 
with a triangular, snow-capped mountain design 
superimposed over a portion of the letter "O." A curved 
arrow is placed within the center of the triangular 
mountain design. 

(730) Innehaver: 
 The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, US-

VT05401 BURLINGTON, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Snowboard bindings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361254 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710948 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 

street, Industrial zone, AM-0802 MASIS, ARARAT 
REGION, Armenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco, smokers' articles, matches; gas containers 

for lighters; absorbent paper for tobacco pipes, 
cigarette papers; lighters for smokers; tobacco pouches 
(bags); books of cigarette papers; humidors; match 
boxes, firestones; cigar cutters; tobacco pipes, pipe 
racks for tobacco pipes, tips of yellow amber for cigar 
and cigarette holders; ashtrays; spittoons for tobacco; 
tobacco holders; pipe cleaners for tobacco pipes, 
cigarettes; cigarillos; cigars; tobacco jars, match boxes, 
not made of precious metals; chewing tobacco; snuff; 
tobacco cases; pipes, pocket machines for rolling 
cigarettes, cigarette filters; cigar cases, cigarette cases 

for tobacco. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361314 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201710957 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, US, 87330351 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 General Electric Company, 1 River Road, US-NY12345 
SCHENECTADY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Gas transfer membranes for use in the treatment of 

wastewater. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361316 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201710958 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.27, DE, 30 2017 015 

665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for water purification, water treatment 

preparations; microorganisms and enzymes for water 
purification in a cultivated pond. 

  Klasse 5   Nutritional supplements for use in aquaculture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362718 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711301 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.09, BX, 1350032 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, NL-

5656AE EINDHOVEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Electric irons and steam irons; electric ironing 
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appliances for domestic use, consisting of a steam 
generating apparatus. 

  Klasse 11   Steam generation apparatus to generate steam for 
ironing purposes, for domestic use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362733 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711303 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.20, FR, 4331111 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOUSE 99 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetic and make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362736 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711305 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alexandre Mensuelle, 4 Rue Pierre et Marie Curie, FR-

57950 MONTIGNY-LES-METZ, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Fruit-based beverages; non-alcoholic aperitifs; all the 
aforesaid goods of French origin or made in France. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362740 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711306 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, FR, 4350983 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Olivier Dedieu, 8 Avenue des Dunes, FR-40130 
CAPBRETON, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; software 

(recorded programs); diving suits; gloves for divers; 
divers' masks; spectacles (optics); 3D spectacles; 
virtual reality helmets; optical goods; spectacle cases; 
bags designed for laptop computers; smartwatches. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; shirts; clothing of 
leather; belts (clothing); furs (clothing); gloves 
(clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom 
slippers; beach footwear; ski boots; footwear for sports; 
underwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362747 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711309 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.02, FR, 4326116 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MA, 51 avenue du Maréchal Leclerc, FR-49300 

CHOLET, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear for children. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1362748 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711310 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.26, FR, 4332584 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, CHATEAU 

BELAIR-MONANGE, 1 Belair, FR-33330 SAINT-
EMILION, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362753 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711311 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 China Tobacco Hunan Industrial Co Ltd, No. 188, 
Section 3, Wanjiali Middle Road, Changsha, CN-
HUNAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco; chewing tobacco; snuff; electronic 

cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; humidors; oral vaporizers for smokers; filter 
tow for cigarettes; flavorings, other than essential oils, 
for tobacco; flavorings, other than essential oils, for use 
in electronic cigarettes; cigarettes; cigarette tips; 
matches; lighters for smokers; butane storage canisters 
for cigarette lighters; cigarette paper; cigarette filters; 
shredded tobacco; tobacco pipes; ashtrays for 
smokers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362756 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711313 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 "GRAND TOBACCO" Armenian-Canadian JV LLC, 22, 

Shahamiryanneri street, AM-0061 YEREVAN, Armenia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco, smokers' articles, matches; gas containers 
for lighters; absorbent paper for tobacco pipes, 
cigarette papers, lighters; tobacco pouches (bags); 
books of cigarette papers; humidors; match boxes, 
firestones; cigar cutters; tobacco pipes, pipe racks for 
tobacco pipes, tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; ashtrays; spittoons for tobacco; 
tobacco holders; pipe cleaners for tobacco pipes, 
cigarettes; cigarillos; cigars; tobacco jars, match boxes, 
not from precious metals; chewing tobacco; snuff; 
tobacco cases; pipes, pocket machines for rolling 
cigarettes, cigarette filters; cigar cases, cigarette cases 
for tobacco. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1362772 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201711315 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, EM, 016256604 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skrotfrag Aktiebolag, Stokkebyes Kvarnväg 15, SE-424 
38 AGNESBERG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal hardware; slabs of metal for building; 

aluminium; aluminium discs; copper wire, not insulated; 
brass; copper, unwrought or semi-wrought; steel; iron 
slabs; unwrought steel; plated steel; steel masts; steel 
fabrications; steel sheet for automobile bodies; steel 
rails; metal wire [common metal]; sheets of aluminium; 
aluminium slabs; sheets of aluminium; refuse skips of 
metal; low copper carbon-steel scraps; alloy steel 
scraps; carbon steels; copper strip; rods of metal; 
nickel; metals; skelps; sheet metal; aluminium strips. 

  Klasse 40   Recycling of scrap; scrapping of vehicles; recycling 
services; waste management services [recycling]; 
recycling and waste treatment; upcycling [waste 
recycling]; treatment [reclamation] of industrial waste; 
treatment of hazardous waste; treatment of waste 
materials in the field of environmental pollution control; 
treatment of waste; destruction of waste; waste 
treatment [transformation]; waste management 
services [recycling]; recycling of waste; destruction of 
waste; destruction of waste; treatment of waste 
materials; reclamation of material from waste; 
scrapping of vehicles; rental of waste crushing 
machines and apparatus; providing information relating 
to the rental of waste crushing machines and 
apparatus; destruction of waste and trash. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362778 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711316 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.05, US, 87290406 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORTON SAINT-GOBAIN 
MILLINIUM 

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

 Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond Street, 
US-MA01615-0008 WORCESTER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Power-operated grinding wheels for hot roll grinding. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362783 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711319 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, EM, 016400574 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDITION [ICE] 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Strasse 1, DE-
94118 JANDELSBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Camper vans; mobile homes and motor homes; travel 

trailers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362820 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711323 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, FR, 4329203 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf, 
FR-75001 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cases for mobile telephones, smartphones, tablet 

computers and laptop computers; cases of leather or 
imitations of leather for mobile telephones, 
smartphones, tablet computers and laptop computers; 
carrying cases for mobile telephones, smartphones, 
tablet computers and laptop computers; hard cases for 
mobile telephones, smartphones, tablet computers and 
laptop computers; covers for mobile telephones, 
smartphones, tablet computers and laptop computers; 
bags, cases, covers, pouches, presentation cases, 
holders and satchels for mobile telephones, 
smartphones, tablet computers, laptop computers, 
portable mobile digital electronic devices, media 
players, personal digital assistants, electronic 
organizers, readers for electronic books (e-readers) 
and electronic notebooks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1362837 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201711324 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-
ku, JP-541-8538 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; caps [headwear]; socks; bandanas 

[neckerchiefs]; gloves [clothing]; garters; stocking 
suspenders; suspenders; belts [clothing]; uniforms; 
clothing for gymnastics; sports jerseys; cyclists' 
clothing; bathing caps; bathing drawers; swimsuits; 
masquerade costumes; footwear; sports shoes; running 
shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362887 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711328 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OUTRACE Science & Technology PLC., Industrial 

Park, Gao'an, CN-JIANGXI, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lamps; lamp shades; lampshade holders; electric 
lamps; street lamps; luminous tubes for lighting; 
discharge tubes, electric, for lighting; chandeliers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362891 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711330 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.06, TR, 2017/19766 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HELL ENERGY Magyarország Kft., Károly krt. 1. 1. 
em. 2., HU-1075 BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Energy drinks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362897 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711333 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.02, EM, 016313553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Strasse 1, DE-
94118 JANDELSBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; camper vans, mobile homes and motor 

caravans, caravans, spare parts and fittings therefor 
(included in this class); apparatus for locomotion by 
land, air or water; car accessories, namely trailer 
couplings, luggage racks, ski racks, mudguards, snow 
chains, wind deflectors, head rests, safety belts; safety 
seats for infants; bicycle accessories, namely dress 
guards for bicycles, luggage carriers for bicycles, bells, 
air pumps; vehicle trailers, including multipurpose 
crossover leisure trailers. 

  Klasse 37   Vehicle repair, in particular for caravans and motor 
caravans; repair, maintenance, servicing, installation 
services for vehicles, in particular for caravans and 
motor homes; washing of vehicles, in particular 
caravans and motor caravans. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; towing of 
motor vehicles and trailers, in particular for caravans 
and motor caravans; transport of persons and goods by 
motorised vehicles; rental of motor vehicles, in 
particular caravans and motor caravans; leasing and 
rental of garages, parking places; rental of parking 
spaces and spaces on campsites; distribution of 
electricity, energy and water, in particular to supply 
columns at campsites; motor car transport services; 
organizing and arranging travel; arrangement of 
transport; escorting of travellers; caravan rental. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362914 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201711334 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.31, FR, 4365229 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The text THE is depicted in a crown, above the first 

letter of THRONE. 
(730) Innehaver: 

 Ögon Designs, ZAC du Long Buisson, 175 Rue Alberto 
Santos Dumont, FR-27930 GUICHAINVILLE, Frankrike

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Sanitary installations; toilet seat covers; lavatory 

bowls; toilet bowls; toilet bowls and seats sold as an 
unit; toilet seats [parts of sanitary installations]; toilet 
seat covers for sanitary purposes; toilet seats; bases 
for toilets; WC seat covers, toilet seat covers, WC lids, 
toilet lids, toilet seats, WC seats. 

  Klasse 21   Utensils for household use; toilet utensils; vanity 
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cases; trash cans; vanity cases; toilet brush holders; 
toilet utensils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362935 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711337 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.15, FR, 4314535 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WHATTFORNOW, 115 impasse La Praille, FR-74540 

GRUFFY, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software (recorded programs); downloadable 
computer software applications; application software for 
telephones; articles of clothing, footwear and headgear 
for protection against motorcyclists' injuries, namely, 
protective clothing, protective helmets, protective 
gloves, protective goggles. 

  Klasse 12   Land vehicles, namely, electric bicycles; stands for 
electric bicycles; electric bicycle frames; electric bicycle 
chains; electric bicycle handle bars; covers for electric 
bicycles; motors for electric bicycles; tires for electric 
bicycles; inner tubes for pneumatic tires; repair kits for 
inner tubes, rubber adhesive washers for repairing 
inner tubes; electric bicycle saddles; clutch-control 
cables for electric bicycles; brake cables for electric 
bicycles; special cases and bags for electric bicycles; 
brake disks for electric bicycles; brake calipers for 
electric bicycles; electric bicycle mudguards; saddle 
covers for electric bicycles; wheel rims for electric 
bicycles; electric bicycle wheel hubs; brake pedals for 
electric bicycles; electric bicycle handlebar grips; 
luggage carriers for electric bicycles; anti-fogging 
devices for electric bicycles; anti-theft devices for 
electric bicycles; all these products except indoor 
bicycles and parts and components of indoor bicycles. 

  Klasse 25   Men's and women's cycling apparel, namely, 
undergarments, pants, jackets, coats, waterproof and 
non-waterproof raincoats, T-shirts, gloves (clothing), 
headbands (clothing), hats, caps; footwear for cycling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362936 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201711338 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The logo consists of the words "VARROA", "EASY 

CHECK" and "BY VETO PHARMA" across three lines; 
the words "VARROA EASY CHECK" are framed on the 
left with a yellow semi-circle; The words "VARROA" 
and "BY VETO PHARMA" are gray; the word "EASY" is 
pink; The word "CHECK" and the semi-circle are 
yellow. 

(730) Innehaver: 
 VETO PHARMA, BAT I1, ZA DE COURTABOEUF, 12-

14 avenue du Québec, FR-91140 VILLEBON SUR 
YVETTE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations; dietetic food and substances 

for veterinary use, dietary supplements for animals 
pertaining to the pharmaceutical sector; disinfectants 
pertaining to the pharmaceutical trade; products for 
repelling vermin pertaining to the pharmaceutical 
sector; products for destroying vermin pertaining to the 
pharmaceutical sector; veterinary products; nutritional 
supplements for animals pertaining to the 
pharmaceutical sector, vitamin supplements for animals 
pertaining to the pharmaceutical sector; veterinary 
medicines intended for bees; veterinary medicines, 
disinfectants for livestock equipment, pesticides 
pertaining to the pharmaceutical sector; remedies for 
veterinary use; veterinary preparations and substances; 
vaccines for veterinary use; medicated animal 
foodstuffs; diagnostic agents for medical or veterinary 
use; diagnostic preparations for medical or veterinary 
use; diagnostic reagents for medical or veterinary use; 
diagnostic substances for medical or veterinary use; 
diagnostic test reagents for medical or veterinary use; 
royal jelly dietary supplements pertaining to the 
pharmaceutical sector; royal jelly for medical or 
veterinary use; royal jelly for pharmaceutical use. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; diagnostic instruments and apparatus 
for beekeeping; diagnostic apparatus for medical or 
veterinary use; diagnostic apparatus for medical or 
veterinary use; clinical diagnosis apparatus; gloves for 
veterinary use; x-ray apparatus for veterinary use. 

  Klasse 35   Retail sale services for veterinary preparations, 
dietetic substances and food for veterinary use, food 
supplements for animals, disinfectants, products for 
repelling vermin, products for destroying vermin, 
veterinary preparations, nutritional supplements for 
animals, vitamin supplements for animals, veterinary 
medicines intended for bees, veterinary medicines, 
breeding material disinfectants, pesticides, remedies 
for veterinary use, veterinary preparations and 
substances, vaccines for veterinary use, medicated 
foodstuffs for animals, diagnostic agents for medical or 
veterinary use, diagnostic preparations for medical or 
veterinary use, diagnostic reagents for medical or 
veterinary use, diagnostic substances for medical or 
veterinary use, diagnostic test reagents for medical or 
veterinary use, royal jelly food supplements, royal jelly 
for medical or veterinary use, royal jelly for 
pharmaceutical use, surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, diagnostic 
apparatus for medical or veterinary use, apparatus for 
diagnosis for medical or veterinary use, clinical 
diagnostic apparatus, gloves for veterinary use, x-ray 
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apparatus for veterinary use, propolis for human or 
animal consumption (beekeeping product). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362941 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711339 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.18, FR, 4315714 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags, travel bags, backpacks, wallets, purses, 

card cases (wallets), key cases (leatherware), tidies of 
leather, traveling sets (empty), pouches intended to 
hold toiletry articles (empty), clutch bags (evening 
handbags). 

  Klasse 24   Fabrics and textile goods not included in other 
classes, woven fabrics, knitted fabrics, fabrics for textile 
use, non-woven fabrics, textile material for clothing, 
bed covers, traveling rugs (lap robes), sofa throws, 
curtains of textile, household linen, cushion covers, bed 
linen, bath linen (except clothing), table linen not of 
paper, pocket handkerchiefs of textile, labels of cloth, 
boxes of textile, tidies of textile, upholstery fabrics, 
linings (textile). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362944 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201711340 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.22, CH, 701063 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fédération Internationale de Bobsleigh et de 

Tobogganing (FIBT) (civil association), Avenue de 
Rhodanie 54, CH-1000 LAUSANNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Snow sleds, bob sleds and skeleton sleds for 

professional use; play items, namely, plush toys, 
stuffed animals, game figurines, bob sleds (toys), board 
games related to sledging, action and skill games, adult 
and child party games, quizzes and electronic video 
game machines, inflatable balls, puzzle games, snow 
games, namely, snow sleds and inflatable buoys called 
"snow tubes", miniature helmets and sledges; 
appliances for gymnastics; snow sleds, bob sleds, 
skeleton sleds for recreational use. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotion services; 
advertising and sales promotion services; product 
merchandising services; management of commercial 
activities; providing office functions. 

  Klasse 41   Education services, namely, providing classes, 
seminars, training workshops to the practice of 
sledging; training in the field of sledging; entertainment, 
namely, in the field of sledging events; organizing 
community sporting and cultural events; on-line 
electronic publishing of books, magazines, periodicals 
and newsletters; publication and dissemination of 
books, newspapers, magazines, periodicals and 
newsletters related to sports; television program 
production. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362964 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711343 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.21, CH, 697720 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOME WATCHES TELL TIME... 
SOME TELL A STORY 

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

 Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz 
AG)(Montres Jaquet Droz Ltd), Allée du Tourbillon 2, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits 

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

these materials or coated therewith included in this 
class namely split rings for keys, busts, statues, 
figurines, trophies, badges, medals, medallions, 
ornamental pins, hat ornaments, footwear ornaments; 
jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, 
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charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely, chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm 
clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid products, namely, hands, anchors, 
pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch 
dials, clockworks, watch chains, movements for 
timepieces, rough watch movements, watch springs, 
watch glasses, presentation cases for timepieces, 
cases for timepieces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363073 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711356 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, EM, 016086332 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OPENDATASOFT, 130 rue de Lourmel, FR-75015 

PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Data processing apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; fixed 
or portable data processing systems; computers; 
recorded computer programs; recorded computer 
operating system programs; software and software 
packages (recorded programs); computer hardware 
and software for interconnection, management and 
operation of local networks, wide area networks and 
global computer networks; computer hardware and 
software for data transmission, handling and recovery 
on computer networks; software for the operation and 
management of networking and for electronic 
commerce applications on a global computer network; 
computer programs (downloadable software); computer 
programs used for management, operation, monitoring 
and development of cloud computing and remote 
computing networks, and for the transmission of 
information and data on computer interfacing cloud 
computing networks, computer drives, computer 
memories, modems, monitors, computers, computer 
printers; processors (central processing units), 
computer peripherals, computer scanners, couplers 
(data processing equipment), juke boxes for 
computers; floppy disks; transmitters 
(telecommunication); transmitting sets 
(telecommunication); integrated circuit cards [smart 
cards]; printed circuits, integrated circuits, chips; 
information and training guides in electronic form 
regarding the use of software and software packages. 

  Klasse 35   Compilation of information in computer databases; 
management of computer databases and computer 
files; data search in computer files for others; collection 
of data in a central file; systematization of information in 
computer databases; updating and maintenance of 
data in computer databases; arranging newspaper 
subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; commercial 
business management; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
business management assistance; company audits 

[commercial analyses]; business management and 
organization consultancy; business organization 
consultancy; advisory services for business 
management; business management consultancy; 
professional business consultancy; market studies; 
company efficiency expert services; business 
information; business investigations; economic 
forecasting; business research; public relations; 
business inquiries; opinion polling; compilation of 
statistics; outsourcing services [business assistance]. 

  Klasse 38   Telecommunications; information relating to 
telecommunications; communications by computer 
terminals or by fiber-optic networks; communications by 
radio or telephone; transmission and dissemination of 
data, sound and images, whether computer-assisted or 
not; transmission of information contained in data 
banks; electronic exchange of information; provision of 
access to databases; forwarding, transmission and 
exchange of computerized or digital documents; 
provision of interaction among several processing 
devices; provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote 
consultation; data transmission, particularly high bit-
rate transmission (by packets) for public network 
operators and companies; provision of access to 
national and international server centers and global 
computer telecommunication networks; telematic 
services accessible by access code or via computer 
terminals; protected transmission of data, particularly 
with access codes; transmission of commercial and 
advertising data via Internet networks, transmission of 
information via electronic catalogs on the Internet; 
rental of access time to a data bank server, particularly 
for global telecommunication and computer networks 
(the Internet) or private-access networks (intranet); 
connection by telecommunications to a global computer 
network; assistance for the management and 
monitoring of communication networks; electronic 
messaging services; electronic display services; rental 
of telecommunication apparatus; digital data and 
software downloading services. 

  Klasse 42   Advice and consultancy in the field of 
telecommunication technology, information technology 
and with regard to design of homepages and Internet 
sites; engineering and administration (programming) for 
telecommunication networks; analyses for the 
installation of computer, information technology and 
telecommunication systems; computer engineering; 
engineering of applications for computer systems for 
large and medium-sized companies; technical project 
studies; expert appraisal for commissioning of 
telecommunication terminals, of national or 
international database servers; appraisals for the 
development (design) of Internet domain names and 
projects; creation and development of Internet projects; 
advice regarding computer hardware and software, the 
Internet and intranet; management of information 
systems and computer networks for others; 
development (design) of computer and 
telecommunication systems; development of data 
processing programs; database reconstitution; 
duplication of computer programs; consultancy relating 
to computers; conversion of computer programs and 
data (other than physical conversion); conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
database reconstitution; design, creation, hosting and 
maintenance of computer sites (websites) for others; 
preparation, design, writing, development, 
customization, integration, installation, maintenance, 
updating and/or rental of software and software 
packages; design and development of computers; 
hosting of software applications for others; computer 
programming; database reconstitution; rental of 
application software, particularly for management of 
projects on extranets partially open to company 
suppliers and customers; computer rental; 
programming for computers and for multimedia 
equipment; technological assistance in the field of 
information technology; information, technical 
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assistance and consultancy services in the aforesaid 
fields; research and development of new products for 
others. 

  Klasse 45   Reservation, registration and administration of domain 
names. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363214 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711553 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, EM, 016255093 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric household and kitchen machines and 

apparatus, included in this class, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting 
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife 
sharpening apparatus, and machines and apparatus for 
making beverages and/or preparing food, beverage 
pumps for dispensing chilled beverages; electric 
vending machines for beverages or foods, automatic 
vending machines; electric apparatus for sealing 
plastics (packaging); electric waste disposal devices, 
including waste disposers and waste presses; 
dishwashers; electric machines and apparatus for 
treating laundry and clothing (included in this class), 
including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in this class; 
electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming 
apparatus; robotic vacuum cleaners, robots for 
household chores; parts for all the aforesaid goods, 
included in this class; hoses, tubes, dust filters and dust 
filter bags, all for vacuum cleaners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363237 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201711559 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.10, PT, 585165 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A., ESTRADA 

NACIONAL 241, ZONA INDUSTRIAL, PT-6030-245 
VILA VELHA DE RÓDÃO, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 

packaging; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; boxes 
of cardboard or paper; carbon paper; face towels of 
paper; filter paper; flags of paper; garbage bags of 
paper or of plastics; handkerchiefs of paper; hat boxes 
of cardboard; office requisites, except furniture; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
paper coffee filters; paper sheets [stationery]; paper; 
place mats of paper; stationery; stuffing of paper or 
cardboard; table napkins of paper; table linen of paper; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; tissues of 
paper for removing make-up; toilet paper; hygienic 
paper; towels of paper; writing paper; packing paper; 
wrapping paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363470 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711583 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.14, DE, 30 2017 101 

462 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Messe München GmbH, Am Messesee 2, DE-81829 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; publication and 
issuance of advertising texts. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363488 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201711587 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.30, FR, 4333419 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MB DIFFUSION, 98 allée des Champs Elysées, FR-

91080 COURCOURONNES, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software (recorded programs); recorded content; 
computer databases; databases (electronic); 
application and integration software for databases; 
computer software packages; computer programs; 
integrated software packages; apparatus for recording, 
transmission, reproduction or processing of sound or 
images; magnetic recording media, sound recording or 
optical disks, floppy disks, downloadable electronic 
publications; electronic interfaces; e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions online on marketplaces via a global 
communications network; software for databases 
presenting information concerning leisure, collectibles 
and a wide variety of goods; downloadable 
applications. 

  Klasse 35   Advertising; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising texts; 
advertising, marketing and promotion services; 
dissemination of advertising for others; dissemination of 
advertising on behalf of others via communication 
networks online on the Internet; dissemination of 
commercial advertisements and announcements; 
dissemination of advertisements for others via the 
Internet; dissemination of ads; classified 
advertisements; placing and dissemination of 
advertisements; provision of space, time and 
advertising media; provision and rental of advertising 
space on the Internet; provision of advertising space by 
electronic means and via global information networks; 
provision of space on websites for advertising of 
products and services; provision of advertising space in 
periodicals, newspapers and magazines; consulting, 
advice and assistance for advertising, marketing and 
promotion; advice relating to advertising and marketing; 
preparing advertisements for others; computerized 
business promotion; promotion of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
advertising, namely the sale and rental of advertising 
space, in particular on the Internet and other new 
media, advice in the field of advertising, compilation 
and systematization of information in data banks, direct 
marketing operations via e-mail, text messages and all 
other new media; on-line advertising; advertising via 
mobile telephone networks; advertising via electronic 
means and particularly via the Internet; advertising for 
others; advertising on the Internet for others; 
advertising, including online advertising on a computer 
network; promoting the goods and services of others 
over the Internet; promotion of the goods and services 
of others via global computer networks; sales 
promotion services for others; advertising and sales 
promotion services; advertising services; postpaid per 
click advertising services; advertising services provided 
via the Internet; advertising via banners; business 
management, namely direct or indirect sale and 

purchase of vehicles and equipment online and on 
other media; on-line services, namely compilation, 
provision (gathering) of information, texts, drawings and 
images; systematization and compilation of data in 
computer databases; compilation and systemization of 
information in computer databases on a vehicle market, 
equipment and job offers, via offers and requests for 
new and used vehicles, used and new equipment and 
jobs on the Internet; assisted research and consulting 
for vehicles, equipment and job offers, via information 
compiled in a data bank, namely: data search in 
computer files for others; auctioneering services; on-
line auction services via the Internet; auction services 
relating to agriculture; organization and conducting of 
Internet auctions; provision of on-line auction services; 
auctioneering via telecommunication networks; on-line 
trading services in which the seller presents the goods 
to be sold at auction and bidding is carried out on the 
Internet; online auction sales for others; concluding 
commercial transactions for others; arranging and 
concluding of commercial transactions for others via 
telecommunication systems; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for others; 
organization of commercial transactions and contracts; 
organization of the sale of products for third parties; 
procurement of contracts for others; commercial 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses, of samples; newspaper subscription 
services for others; business consultancy, information 
or inquiries; accounting; document reproduction; 
employment agencies; computer file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; public relations; distribution of 
advertising matter; dissemination of advertising 
material; dissemination of samples; updating of 
advertising material; outdoor advertising; writing of 
advertising texts; collection of data in a central file; 
systematization of data in a central file; commercial 
services on the Internet, namely: bringing buyers and 
sellers together on the same interface accessible 
online; providing information via a database for the 
evaluation of products and services provided for buyers 
and sellers online (survey services); arranging and 
conducting trade fairs and exhibitions in the field of on-
line services; organization consultancy and 
professional business consultancy; provision of 
commercial statistical information; expert appraisals in 
the field of business; business appraisal services; 
production of advertising films and radio advertising; 
provision of analyses and statistical, quantitative and 
qualitative information regarding the sale and resale of 
articles via a global computer network; price 
comparison services; presentation of goods and 
services on all communication media, in particular for 
retail and online sale line of agricultural vehicles, 
equipment and clothing; third party call centers 
management. 

  Klasse 38   Telecommunication services, in particular services for 
the exchange of electronic data, images and sounds; 
network telecommunications; computer transmission of 
information and images; call center management; 
provision of access to search engines; integrated voice 
and data communication; data exchange services by e-
mail; providing access to computer databases; rental of 
access time to data banks; telephone services, namely 
managing a line of services for users of computers, the 
Internet and other new media; provision and rental of 
access time to the Internet; dissemination of news, 
information and data; information relating to 
telecommunications; communications by radio or 
telephone; cellular telephone communication services; 
electronic bulletin board services (telecommunication 
services); connection by telecommunications to a 
global computer network; teleconferencing services; 
electronic messaging services; providing access to an 
on-line interactive bulletin board for the transmission of 
messages between users; provision of access to 
databases for the evaluation of products and services, 
provided online for buyers and sellers; on-line 
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distribution (transmission) of statistical, quantitative and 
qualitative information regarding the sale and resale of 
articles via a global computer network; dissemination of 
lists of products in the field of vehicles, agricultural 
equipment and clothing; provision of access to a 
business platform for the sending, sales promotion, 
sale and resale of articles via a global computer 
network, as well as for the collection and dissemination 
of statistical, quantitative and qualitative information 
regarding the sale and resale of articles via a global 
computer network; rental of access time to data banks.

  Klasse 39   Rental of hardware and equipment, particularly 
agricultural, namely: rental of tractors, harvesting 
equipment (combine harvester, silager), seeders, 
sprayers, sowers, soil tools (harrow, grinder, plow), 
hay-making equipment (presser, mower, tedder), 
agricultural trailers, animal rearing materials (silo 
unloader, mixer, cattle truck), spreading equipment 
(fertilizer distributors, manure spreaders, slurry 
spreader), irrigation equipment (reels, irrigation 
pumps); physical storage of electronically-stored data 
or documents; transport, packaging, storage and 
delivery of goods. 

  Klasse 42   Development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; graphic arts design 
services; electronic data storage; design, creation, 
development, hosting, updating and maintenance of 
Internet sites for others; design and creation of 
websites for others; rental of a database server to 
others; design, management and monitoring of chat 
rooms online; design, creation and programming of 
web pages; installing Web pages on the Internet, for 
others; consulting services relating to website creation 
and design; hosting of customized web pages; hosting 
Web sites on the Internet; design and implementation 
of web pages on the Internet, such as computer-aided 
operations for a variety of products and services where 
providers and consumers are brought together by 
means of computer-aided detection of offers and 
requests, in particular via the Internet and call centers; 
creation of computer data banks; computer 
programming; consultancy relating to computers; 
conversion of computer programs and data (other than 
physical conversion); conversion of documents from a 
physical medium to an electronic medium; design and 
development of computers, software and computer 
systems; computer and software consultancy; provision 
of search engines for the Internet; duplication of 
computer programs; evaluations and assessments in 
the fields of science and technology provided by 
engineers; scientific and technical research; computer 
programming; computer system analysis; computer 
system design; consultancy relating to computers; 
information technology (IT) consultancy; vehicle 
roadworthiness testing; scientific and technological 
services as well as research and design services 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of software, software 
applications and programming interfaces. 

  Klasse 44   Rental of equipment particularly agricultural 
equipment, namely: rental of agricultural machines; 
rental of agricultural equipment; rental of agricultural 
equipment; rental of farming equipment; information 
services in the field of agriculture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363522 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711593 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

Into the Valley 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Brand name of a Festival, organized by Music Goes 
Further. 

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

 Into The Valley. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Into The Valley. 
(730) Innehaver: 

 MGF International AB, Box 543, SE-10130 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Entertainment services in the form of concert 

performances; organising of festivals; arranging of 
festivals for entertainment purposes; arranging of 
festivals for cultural purposes; organising of festivals 
relating to jazz music; club [discotheque] services; club 
education services; arranging and conducting of 
concerts; provision of club entertainment services; 
concert booking; presentation of concerts; live band 
performances; live musical concerts; entertainment by 
means of concerts; arranging, conducting and 
organisation of concerts; organisation of parties; party 
planning consultation; presentation of musical concerts; 
production of music concerts; arranging and conducting 
of music concerts; musical concerts by radio; musical 
concerts by television. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363525 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711595 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.28, US, 87283140 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized cat design surrounded 
by a shaded circle. 

(730) Innehaver: 
 GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, US-CA94017 

SAN FRANCISCO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable software that enables users to share 
and collaboratively develop software, computer code 
and user-generated content. 

  Klasse 16   Stickers. 
  Klasse 21   Water bottles sold empty; coasters, not of paper or 

textile; beverage glassware. 
  Klasse 25   Clothing, namely, shirts, sweatshirts. 
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  Klasse 35   Online retail store services featuring clothing, mugs, 
glasses, stickers, decorative decals and coasters. 

  Klasse 41   Training services in the fields of software development 
and software editing; conducting workshops, classes, 
tutorial sessions and seminars in the fields of software 
development and software editing. 

  Klasse 42   Computer services, namely, hosting and maintaining 
an on-line website for others to collaboratively develop 
software; hosting an on-line community website 
featuring a distributed control system for the 
collaborative development of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363556 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711599 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, DE, 30 2017 100 

684 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DencoHappel GmbH, Südstrasse 48, DE-44625 
HERNE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Speed governors for machines, engines and motors; 

control mechanisms for machines, engines or motors; 
pressure regulators (parts of machines); regulators 
(parts of machines). 

  Klasse 9   Control and regulating apparatus for ventilation, 
heating, cooling and air conditioning apparatus. 

  Klasse 11   Ventilation, heating, cooling and air conditioning 
apparatus. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of ventilation, 
heating, cooling and air conditioning apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363559 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711600 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, DE, 30 2017 100 

244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, DE-95448 
BAYREUTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Beach bags. 
  Klasse 24   Towels, bath towels. 
  Klasse 25   Swimwear, in particular swimming shorts for men, 

swimming pants for men and swimming briefs for men; 
beachwear, in particular beach trousers for men and 
beach T-Shirts for men; bathing shoes for men. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1363560 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201711601 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.19, DE, 30 2017 100 

528 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-
Str. 5, DE-78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Regulating and control equipment and devices for 

lamps and luminaires; electric and electronic controlling 
devices for operating luminaires; electronic circuit 
arrangements for operating luminaires; light emitting 
diodes; software, downloadable and stored on data 
carriers; software for mobile phones; mobile devices; 
tablet-computers; software for controlling lamps; 
software for controlling luminaires. 

  Klasse 11   Lamps; luminaires; lighting elements and installations; 
parts and accessories of the aforementioned goods, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363582 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711603 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.14, JP, 2016-100562 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NICHIA CORPORATION, 491-100, Oka, Kaminaka-
cho, JP-774-8601 ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Projection apparatus; optical lamps; optical lenses; 

optical lanterns; projectors; LCD projectors; video 
projectors; multimedia projectors; lasers, not for 
medical purposes; laser diodes; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; video 
recorders; DVD players; audio- and video-receivers; 
television apparatus; compact disc players; computer 
peripheral devices; computers; integrated circuits; 
printed circuit boards; light-emitting diodes [LED]; 
beacons, luminous; traffic-light apparatus [signalling 
devices]; vehicle breakdown warning triangles. 

  Klasse 11   Headlights for automobiles; lights for vehicles; lighting 
installations for air vehicles; floodlights; street lamps; 
diving lights; electric lamps; pocket search lights; fairy 
lights for festive decoration; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; lighting apparatus and 
installations;projector lamps; laser light projectors. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363597 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201711604 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wieland-Werke AG, Graf-Arco-Strasse 36, DE-89079 

ULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal tubes, especially of non-ferrous metal as copper 
or copper alloys, especially finned tubes with fins or 
projections on the inner and/or outer surface. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363630 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711606 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.14, DE, 30 2017 101 

463 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Messe München GmbH, Am Messesee 2, DE-81829 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Organisation of exhibitions and trade fairs for 

commercial and advertising purposes; publication and 
issuance of advertising texts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363641 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711607 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

LANDSHARK BAR & GRILL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth Avenue, 
Suite Q-R, US-FL33480 PALM BEACH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Restaurant and bar services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1363643 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711608 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.22, EM, 016392888 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAW SE, Rossdörfer Str. 50, DE-64372 OBER-
RAMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; preservative and damp-

proofing preparations for masonry, roofing tiles, cement 
and concrete, except paints and oils; unprocessed 
artificial and synthetic resins and unprocessed plastics; 
solvents [chemical]; solvents for varnishes and 
lacquers; adhesives used in industry; adhesives for 
wallpaper; adhesives used in building; fillers for treating 
subsurfaces for paints (not included in other classes). 

  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; glazes; coatings; 
preservatives against rust; primers; colorants; 
dyestuffs; dye pastes; mordants; paint thickeners; 
fixatives; siccatives for paints; raw natural resins; 
thinning and binding preparations for paints and 
lacquers; solvents for thinning paints; preparations for 
preserving wood, wood mordants and wood preserving 
oils; paints, including structuring paints; bactericidal 
and/or fungicidal paints; anti-corrosion preparations; 
protective preparations for metals; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

  Klasse 17   Packing, thermal protection and insulating materials; 
insulating paints, insulating varnishes, insulating 
fabrics, insulating plaster; substances for insulating 
buildings against moisture; artificial and synthetic resins 
(semi-finished products); fabrics in the form of parts for 
composite heat insulation systems; insulating tapes; 
heat insulators; insulating panels; grid mats of glass 
fibre fabric and/or plastics, in the form of parts for 
composite heat insulation systems; plastic films, other 
than for wrapping purposes; adhesive tapes and strips 
for building. 

  Klasse 19   Building materials, not of metal or mainly not of metal, 
in particular profile rails and corner irons, finishing 
profiles; adjusting and levelling parts, spacers for 
building, sills, all not of metal or mainly not of metal; 
natural and artificial stone; mortar (building materials); 
quartz; plaster [building materials]; coatings; wall and 
ceiling panels (not of metal or mainly not of metal, for 
building); fabric embedding compounds for building; 
fillers (building materials); fabrics for building, not of 
metal or mainly not of metal, in particular stabilising 
fabrics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1363644 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711609 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.22, EM, 016392862 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAW SE, Rossdörfer Str. 50, DE-64372 OBER-
RAMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; preservative and damp-

proofing preparations for masonry, roofing tiles, cement 
and concrete, except paints and oils; unprocessed 
artificial and synthetic resins and unprocessed plastics; 
solvents [chemical]; solvents for varnishes and 
lacquers; adhesives used in industry; adhesives for 
wallpaper; adhesives used in building; fillers for treating 
subsurfaces for paints (not included in other classes). 

  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; glazes; coatings; 
preservatives against rust; primers; colorants; 
dyestuffs; dye pastes; mordants; paint thickeners; 
fixatives; siccatives for paints; raw natural resins; 
thinning and binding preparations for paints and 
lacquers; solvents for thinning paints; preparations for 
preserving wood, wood mordants and wood preserving 
oils; paints, including structuring paints; bactericidal 
and/or fungicidal paints; anti-corrosion preparations; 
protective preparations for metals; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

  Klasse 17   Packing, thermal protection and insulating materials; 
insulating paints, insulating varnishes, insulating 
fabrics, insulating plaster; substances for insulating 
buildings against moisture; artificial and synthetic resins 
(semi-finished products); fabrics in the form of parts for 
composite heat insulation systems; insulating tapes; 
heat insulators; insulating panels; grid mats of glass 
fibre fabric and/or plastics, in the form of parts for 
composite heat insulation systems; plastic films, other 
than for wrapping purposes; adhesive tapes and strips 
for building. 

  Klasse 19   Building materials, not of metal or mainly not of metal, 
in particular profile rails and corner irons, finishing 
profiles; adjusting and levelling parts, spacers for 
building, sills, all not of metal or mainly not of metal; 
natural and artificial stone; mortar (building materials); 
quartz; plaster [building materials]; coatings; wall and 
ceiling panels (not of metal or mainly not of metal, for 
building); fabric embedding compounds for building; 
fillers (building materials); fabrics for building, not of 
metal or mainly not of metal, in particular stabilising 
fabrics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363651 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201711611 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.29, DE, 30 2017 016 

013 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, DE-64293 

DARMSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Mobile application software in the field of growth 
hormone therapy. 

  Klasse 44   Medical information and medical adherence programs 
in the field of growth hormone therapy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363667 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201711612 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.28, CH, 699198 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 W. Kündig & Cie AG, Stampfenbachstrasse 38, CH-

8006 ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
dried mushrooms, dried meat, dried fish, meat extracts; 
jams; powdered milk for food; prepared nuts; dried 
pulses. 

  Klasse 30   Coffee, artificial coffee; tea, cocoa, cocoa powder, 
maize, processed, corn, roasted, corn flour, sugar, rice, 
sago, spices, spice mixes, cloves (spice), edible salt, 
mustard, vinegar, pepper, seasonings, cinnamon 
(spice), dried herbs; flour for food, soya flour, cereal 
preparations for human consumption, oats, processed, 
especially oat flakes and chips (cereal products); 
flavorings, other than essential oils, for food. 

  Klasse 40   Drying of foodstuffs; cleaning, sterilizing and 
preserving of foodstuffs; screening of foodstuffs; 
grinding and pulverizing of foodstuffs; processing of 
foodstuffs; sorting of foodstuffs; treatment of foodstuffs 
and processing of foodstuffs; processing of raw 
materials for the manufacture of phytopharmaceuticals; 
processing of phytopharmaceutical materials for others.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1363676 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711613 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.29, CH, 703867 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALLEBAUT ChocoGelato Lab. 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 
CH-8005 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Providing of training, practical demonstrations, 

arranging, conducting and organization of courses, 
workshops, seminars, demonstrations and further 
training to catering professionals in chocolate, dessert 
decorations, pastry and ice cream, training for 
personnel development, namely training services for 
catering professionals in chocolate, dessert 
decorations, pastry and ice cream; entertainment; 
cultural activities; organization of competitions; all 
aforementioned services also Internet-based and 
provided via apps. 

  Klasse 43   Hotel services; restaurant services in the field of 
gastronomy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363680 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711615 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.09, EM, 016231649 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; shaving foams, gels and soaps; 
after-shave lotions and cream. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363693 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711617 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.30, DE, 30 2016 024 

692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, DE-10243 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for the purchase and sale, use and 

procurement of online advertising space and 
advertising services; software for the procurement, 
evaluation, presentation and transmission of data; 
software for analyzing and evaluating online 
advertising. 

  Klasse 35   Advertising and publicity services, via the Internet; 
sales promotion for third parties via online websites; 
promotion of goods and services of third parties; 
dissemination of advertising for third parties on the 
Internet; creating and placing ads for online advertising; 
commercial assistant services in sales promotion; 
market analysis and research to determine the 
audience reached through advertising; business 
contacts mediation; mediation of business contacts for 
advertisers. 

  Klasse 38   Providing access to an online database. 
  Klasse 42   Development and programming of software for the 

purchase, sale, use and procurement of online 
advertising space and advertising services; 
development and programming of software for the 
acquisition, evaluation, presentation and transmission 
of data; development and programming of software for 
analyzing and evaluating online advertising; design and 
development of networks for advertisers; services of an 
Application Service Provider [ASP]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363713 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711619 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.12, EM, 015913106 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/B, IT-24068 

SERIATE (BG), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   LEDs (light-emitting diodes) and LED (light-emitting 
diodes) displays, LED panels for displaying videos or 
images, electronic regulating and control apparatus for 
operating LEDs (light-emitting diodes), apparatus and 
instruments for lighting control, including apparatus and 
instruments for controlling stage lighting, computer 
controllers for lighting apparatus and instruments, 
control consoles for lighting apparatus and instruments, 
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programmable controllers for lighting apparatus and 
instruments, remote control apparatus for lighting 
apparatus and instruments, audio-sensitive controllers 
for lighting apparatus and instruments; lighting control 
software including lighting control software for use in 
commercial and industrial facilities, in theatres, in night 
clubs and at concerts, lighting control software for use 
in stage lighting apparatus and instruments and for 
controlling stage lighting apparatus and instruments; 
cables, connectors and switches for stage lighting 
apparatus and instruments. 

  Klasse 11   Apparatus and instruments for lighting; stage lighting 
apparatus and instruments including flood lights, 
parabolic aluminized reflector [PAR] lights, strip lights, 
spotlights, ellipsoidal reflector spotlights [ERS], fresnel 
lanterns, follow spots, beam projectors, moving head 
lighting [stage lighting apparatus]; filters for lighting 
apparatus and instruments, filters for use with lighting 
apparatus and instruments, colour filters for use with 
lighting apparatus and instruments, light screens and 
filters for lighting apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for effect lighting including moving 
head lighting (effect lighting apparatus), roller scanner 
lighting apparatus, strobe lights (light effects); computer 
controlled lighting apparatus and instruments; 
decorative electric lighting apparatus; LED (light 
emitting diodes) luminaires, LED (light emitting diodes) 
lighting fixtures; HID (high intensity discharge) 
luminaires, HID (high intensity discharge) lighting 
fixtures; halogen luminaires, halogen lighting fixtures; 
lights for use in displays, commercial, industrial, 
domestic and architectural accent lighting applications, 
wash light projectors, architectural uplights for 
installation in the ground, floor or wall; fluorescent 
luminaires; fibre illuminators (light sources for fibre-
optic cables); laser light projectors; fans for use with 
smoke generating machines; light projectors 
comprising lighting fixtures for projection of patterns, 
images, logos, text or shapes; parts for the aforesaid 
goods, included in class 11. 

  Klasse 42   Technical planning of lighting installations and 
consultancy relating thereto, scientific and industrial 
research; creating programmes for data processing; 
architecture and interior design, in particular in the field 
of lighting; providing of planning and simulation 
programs for lighting applications, including via the 
internet through rental of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363714 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201711620 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 
MÜNCHEN, Tyskland 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking [supervision], life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
images; video projectors, picture projectors, data 
processing devices and computers; computer programs 
and software of all kind (included in this class), 
software applications [apps] for electrical and 

communication devices; software and data processing 
programs; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes 
(also organic LEDs and laser diodes); light conducting 
filaments [optical fibers [fibres]]; optical couplers, 
optical sensors, light detectors, LED lamp modules, i.e. 
LED operated modules, also for signalling purposes; 
LED displays; electric and electronic devices and 
apparatus for the operation, regulation and control of 
LED lighting facilities, LED luminaires and LED lamps 
for central building control systems and for the 
regulation and control of building installations, 
especially interface modules for such apparatus and 
devices as well as transformers and electronic ballasts; 
miniature transformers, choking coils, electrical 
connecting and contact elements including plugs, 
terminals [electricity], sleeves, commutators, and circuit 
breakers; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; medical irradiation 
apparatus; lamps and luminaires for medical purposes; 
parts of all the aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 11   Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus and lighting system 
consisting thereof, especially on the basis of LEDs 
(also organic LEDs); LED lamps and LED luminaires 
(included in this class) and their parts; lighting lamps 
and apparatus and devices and systems consisting 
thereof as well as their parts (included in this class) on 
basis of LED; lighting modules, namely based on LEDs 
(also based on organic LEDs) with light functions for 
lighting purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363726 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711622 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühleneschweg 6, 
DE-49090 OSNABRÜCK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Adhesives for industrial purposes; adhesives, not for 

paper or stationery or household products. 
  Klasse 17   Sealants for joints; insulating plaster. 
  Klasse 19   Building materials, in particular mortar, plaster, 

cement plaster as well as mixtures of aforesaid goods, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1363729 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201711624 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 POLER, INC., 123 NE 3RD AVENUE, SUITE 0004, 
US-OR97232 PORTLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Backpacks, duffel bags, knapsacks, rucksacks. 
  Klasse 20   Sleeping bag pads, sleeping pads. 
  Klasse 22   Tarpaulins, tarps, tarps with hoods, tents, 

mountaineering and camping tents. 
  Klasse 24   Sleeping bags, convertible sleeping bags. 
  Klasse 25   Tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 

hats, caps. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363951 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711662 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.03, DK, VA 2016 

02676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henrik Friis Juhl, Kijangwani Street 13, Chukwani, TZ-
ZANZIBAR, Tanzania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management consultancy services. 
  Klasse 36   Insurance brokerage; insurance agencies; financial 

and investment services, namely, asset and investment 
acquisition, consultation, advisory and development; 
financial advisory and consultancy services in the field 
of health care. 

  Klasse 42   Design and writing of computer software; 
maintenance, repair, and implementation of computer 
software for use in the field of health care; technical 
support services, namely, troubleshooting of health 
care software via telephone, on-site and electronic 
communication; monitoring health care services for 
quality control purposes, providing on-line non-
downloadable software for automating administrative, 
clinical, and healthcare financial processes, and 
conducting health related transactions via 
communication networks and computer; providing on-
line non-downloadable software for use in the field of 
health care, namely, software for analyzing, building, 
communicating, distributing, editing, integrating, 
maintaining, managing, monitoring, organizing, 
referencing, processing, reviewing, sharing, storing, 
and structuring health care information; hosting an 
online community website featuring blogs, collaboration 
and Internet sites, electronic bulletin boards, web logs, 
and web portals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363962 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711664 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.02, DK, VA 2017 

00002 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOC ApS, Gammelmosevej 176A, DK-2800 
KONGENS LYNGBY, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and medicinal preparations; 

psychotropic medicines and preparations for the 
treatment of psychotic disorders; dietetic preparations 
for medical use; sanitary preparations for medical 
purposes; pharmaceutical and medical preparations for 
the treatment of warts and other skin lesions and 
application stencils for use in connection therewith; 
food for babies; food supplements for humans; 
plasters, materials for dressings; disinfectants; 
analgesics in the form of cooling spray for pain relief on 
the skin surface in conjunction with needle injection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363969 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711665 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lutronic Corporation, 219, Sowon-ro, KR-DEOGYANG-

GU, GOYANG-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Apparatus and installations for the production of X-
rays for medical purposes; protection devices against 
X-rays for medical purposes; X-ray photographs for 
medical purposes; radium tubes for medical purposes; 
lamps for medical purposes; lasers for medical 
purposes; needles for medical purposes; radiology 
screens for medical purposes; hot air vibrators for 
medical purposes; electrodes for medical use; medical 
cutting devices; medical excision instruments; surgical 
perforators; probes for medical purposes; skin 
thickness measuring apparatus for medical purposes; 
inhalers for medical purposes [sold empty]; artificial 
teeth; pins for artificial teeth; mobile monitoring 
scanners for medical purposes; ultraviolet radiator units 
for therapeutic purposes; high frequency 
electromagnetic therapy apparatus; esthetic massage 
apparatus; radioisotope therapy apparatus and 
instruments; prosthetic instruments for dental purposes; 
urological apparatus and instruments; medical 
instruments for interstitial thermotherapy of biological 
tissue; mercury arc lamp units for therapeutic purposes; 
surgical operation tools and equipment for veterinary 
purposes; heart pacemakers; massage apparatus; 
medical apparatus for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body; medical apparatus 
for facilitating the inhalation of pharmaceutical 
preparations; moxibustion apparatus; hot air 
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therapeutic apparatus; lasers for surgical and medical 
use; thermal packs for first aid purposes; medical 
apparatus and instruments; X-ray tubes for medical 
purposes; infrared radiator units for therapeutic 
purposes; electric scalpels; electric acupuncture 
instruments; medical instruments for cutting tissue; 
dental excavators; ultrashort wave therapy machines 
and apparatus; ultrasonic therapy machines and 
apparatus; filling instruments for dental purposes; 
dental apparatus for use in detecting tooth cavities; 
mirrors for dentists; dental burs; dental broaches; 
dental operating units; treatment beds for dental 
purposes; scalers for dental purposes; orthodontic 
machines and instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances; probes for gingival pockets; 
catheters; cannulae; dermatoplastic instruments; 
hypodermic syringes; magnetic resonance scanner; 
inhalers; portable oxygen concentrators for medical 
purposes; electric blankets for medical purposes; 
electric heating cushions [pads] for medical purposes; 
electric heating pads for medical purposes; cushions 
for medical purposes; electric massage apparatus for 
household use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364013 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711669 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of Latin characters of 

JOYOUNG, while the whole word has no meaning. 
(730) Innehaver: 

 JOYOUNG COMPANY LIMITED, No.999 Meili Road, 
Huaiyin District, CN-250118 JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Food preparation machines, electromechanical; 

beverage preparation machines, electromechanical; 
food processors, electric; kitchen machines, electric; 
fruit presses, electric, for household purposes; 
dishwashers; kitchen grinders, electric; soybean milk 
machines for household use; washing machines 
[laundry]; robots [machines]; machines and apparatus 
for cleaning, electric; cleaning appliances utilizing 
steam. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

  Klasse 11   Lamps; cooking apparatus and installations; pressure 
cookers [autoclaves], electric; kettles, electric; coffee 
machines, electric; electric rice cooker; cooking 
utensils, electric; roasting apparatus; cooling 

appliances and installations; air conditioning apparatus; 
extractor hoods for kitchens; heating apparatus; 
heating installations; heaters for baths; water purifying 
apparatus and machines; radiators, electric; lighters. 

  Klasse 21   Cooking utensils, non-electric; iron pan; kitchen 
utensils; containers for household or kitchen use; 
cooking pots; daily use glassware (including cups, 
plates, pots, crocks); daily use chin aware (including 
basins, bowls, plates, pots, tablewares, crocks, jars, 
cans); drinking vessels; toilet utensils; toothbrushes, 
electric; kettles, non-electric; cleaning instruments, 
hand-operated. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364048 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711672 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, GB, 

UK00003206581 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Forthglade Foods Limited, Southgate House, 59 
Magdalen Street, GB-EX24HY EXETER, DEVON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Pet foods; dog food; cat food; bird food; foodstuffs for 

domestic pets; foodstuffs for animals, birds and for fish; 
dietetic substances for pets, animals, birds and fish, not 
adapted for medical use; edible chews for animals, 
including dogs; malt; bones for dogs; beverages for 
animals, including pets; litter for dogs, cats, birds and 
other animals; agricultural, horticultural and forestry 
products, grains and seeds. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1364074 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711675 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the letters "T" and "V" written in 
fanciful characters; one letter is superposed to another 
so that the vertical line of the letter "T" is included in the 
divergent lines forming the letter "V". 

(730) Innehaver: 
 TREVI BENNE S.P.A., Via Bergoncino, 18, IT-36025 

NOVENTA VICENTINA (VI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Mechanical parts for earth moving machineries; 
mechanical parts of excavating, demolition and 
recycling machines; digging buckets; mixing buckets 
being parts of machines; grapple forks; buckets for 
shovel loaders and backhoe excavators; parts of 
rammers [machines], namely grabs, crushers, shears; 
recycling and inert material separation equipment, 
residual materials handling equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364076 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711676 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, EM, 015887383 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 world wide WIBERG GmbH, Adolf Schemel-Str. 9, AT-

5020 SALZBURG, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Supplementary and additional chemical substances 
for processing meat; chemical delignification 
preparations for meat; substances and supplementary 
substances for making brine; emulsifying preparations; 
chemicals for preserving foodstuffs. 

  Klasse 29   Meat; fish; poultry, not live; game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk; milk 
products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour; cereal preparations; confectionery; edible 
ices; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; 
bread; pastries. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364105 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711678 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, IT, 

302017000012187 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LA MARZOCCO S.r.l., Via La Torre, 14/H, IT-50038 
SCARPERIA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for grinding coffee; electric coffee grinders; 

electric machines for preparing and dispensing 
beverages, in particular coffee, espresso, cappuccino, 
tea, tea-flavored beverages, chocolate, chocolate-
flavored beverages, milk, milk-flavored beverages, 
herbal infusions. 

  Klasse 11   Machines for making coffee, espresso and 
cappuccino; machines for making coffee, espresso and 
cappuccino for household and commercial use; electric 
machines for making coffee, espresso and cappuccino 
for household and commercial use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1364138 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711680 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.06, HN, 703-

2017#@#2017.01.06, HN, 
704-2017 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a hand-shaped design with blade-

like fingers and irregular shapes within; three irregular 
shapes with runic symbols surround the hand, creating 
the overall shape of a triangle. 

(730) Innehaver: 
 ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, US-MD20850 

ROCKVILLE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless devices; 
computer game software for use with on-line interactive 
games. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet; multimedia 
entertainment software publishing services; publishing 
interactive computer and video game software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364315 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201711708 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Games Workshop Limited, Willow Road Lenton, GB-
NG72WS NOTTINGHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer games; computer games software; video 

games software; computer programs; computer 
software and computer hardware apparatus with 
multimedia and interactive functions; computer 
software applications; application software; computer 
programs for accessing, browsing and searching online 

databases; computer software for use in connection 
with war games, skirmish games, role playing games, 
battle games, and fantasy/science fiction games; 
interactive multimedia computer games programs; 
interactive games programs; computer game discs, 
video game discs, downloadable computer game 
software, computer game software downloadable from 
a global computer network, downloadable electronic 
games via the Internet and wireless devices; interactive 
multimedia computer game programs, records, discs, 
tapes, cassettes, cartridges, cards and other carriers 
bearing or for use in bearing sound recordings, video 
recordings, data, images, games, programs or 
information; DVDs; MP3s; screen savers; digital audio, 
video and data (downloadable) provided from a 
computer database or the Internet; talking books; audio 
books; animated cartoons; wallpaper for desktops and 
mobile devices; downloadable ringtones for mobile 
phones, downloadable image files and downloadable 
music files; mouse mats; downloadable electronic 
publications; downloadable electronic publications in 
the nature of books, art books, painting guides, novels, 
novellas, comics, manuals, rule books, newsletters, 
magazines and journals; downloadable electronic 
publications in the nature of books, art books, painting 
guides, novels, novellas, comics, manuals, rule books, 
newsletters, magazines and journals on the subject of 
fantasy, science fiction, war games, skirmish games, 
role playing games, battle games, and fantasy/science 
fiction games; instructional and teaching apparatus; 
computer hardware; computer hardware for use with 
video and computer game consoles; computer 
peripherals for use with video and computer game 
consoles; memory cards for use with video and 
computer game consoles, hard drives for computers 
and video game consoles; headsets for use with 
computers and video game consoles; audio-visual 
computer cables; wireless computer network adapters; 
computer cameras (webcams); headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; measuring apparatus 
and instruments, namely tape measures, rulers, 
measuring templates; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 16   Printed matter; printed publications; publications in the 
nature of books, art books, painting guides, novels, 
novellas, comics, manuals, rule books, newsletters, 
magazines and journals; publications in the nature of 
books, art books, painting guides, novels, novellas, 
comics, manuals, rule books, newsletters, magazines 
and journals on the subject of war games, battle 
games, fantasy games, hobby games, skirmish games, 
table top games, science fiction games, role playing 
games; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; art paper, drawing 
paper, craft paper, transfer paper; artists' materials; 
paper crafts materials; paint brushes; paint boxes; 
painting sets for artists and children; paint palettes; 
drawing instruments; drawing templates; drawing 
rulers; arts, craft and modelling materials included in 
this class; coloured craft and art sand; instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; adhesive stickers; adhesive 
transfers; diaries; calendars; address books; greeting 
cards; collectable cards; decals; graphic prints; maps; 
posters; parts and fittings for all of the aforesaid goods.

  Klasse 28   Games; playthings; toys; role playing games; board 
games; playing cards and card games; dice; counters 
for games; miniatures and models; war games; battle 
games; fantasy games; hobby games; skirmish games; 
table top games; science fiction games; models in kit 
form; miniatures and models; cases adapted for 
carrying miniatures and models; toy model hobby craft 
kits for constructing toy model landscapes, scenery and 
action figures; miniature landscapes, scenery, buildings 
and vehicles for use in war games, battle games, 
fantasy games, hobby games, skirmish games, table 
top games, science fiction games, role playing games; 
parts for constructing models; hand held video games; 
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electronic games; plastic covers for computer game 
consoles; video and computer game interactive remote 
control units; video and computer game joysticks; video 
and computer game interactive control floor pads or 
mats; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364322 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711710 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.01, IS, V0103905 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Óskar Freyr Ericsson, Gudrúnargata 1, IS-105 
REYKJAVIK, Island 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364330 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711711 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, BX, 1346720 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 A Team B.V., Gragtmansstraat 5, NL-5145RA 

WAALWIJK, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, trunks and travelling 
bags. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Business mediation in relation to the purchase and 

sale of clothing, footwear and headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364331 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711712 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.22, AU, 1853485 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Moose Enterprise Pty Ltd, 29 Grange Rd, AU-VIC3192 

CHELTENHAM, Australia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer games software; video games software; 
games software; video game computer programs; 
programs, namely, computer games; computer games 
programs downloaded via the internet being software. 

  Klasse 16   Paper; non-medicated disposable paper products; 
office paper products; art paper; craft paper; craft 
papers; printed instruction leaflets; card; erasers; 
adhesive materials in the form of stickers being non-
textile; adhesive printed stickers; adhesive stickers. 

  Klasse 28   Craft toys sold in kit form; toys; toys sold in kit form; 
games; playthings; educational playthings; board 
games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364577 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711761 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.10, EM, 016340176 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 White lettering "purecolor", where the letters "eco" are 

in bold print, in front of three fanned out, stylized leaves 
in different shades of green, with a green background 
blending from dark green in the upper left hand corner 
to light green in the bottom right hand corner. 

(730) Innehaver: 
 Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96, DE-

74831 GUNDELSHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Paints, lacquers, varnishes; aerosol-stable water-
based varnishes; lacquer preparation materials 
(included in this class). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364578 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711762 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.29, DE, 30 2017 106 

483 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 X-Rite GmbH, Fraunhoferstrasse 14, DE-82152 
PLANEGG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic apparatus, instruments, and systems 

consisting of combinations thereof, all aforementioned 
goods used for acquiring, formulating, specifying, 
measuring, controlling, communicating, and selecting 
colors, for capturing and communicating data relating to 
the appearance of products; electronic 
spectrophotometers for use in identifying and 
measuring colors and appearance, reflectometers, 
colorimeters; scientific, photographic, cinematographic, 
video, optical, and measuring apparatus and 
instruments for measuring color. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364579 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201711763 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chromaviso A/S, Tueager 1, DK-8200 AARHUS N, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 

and instruments, artificial limbs, eyes end teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services, also on-line, of 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes end teeth, orthopedic 
articles, suture materials, apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364584 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711764 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 e-powered marine solutions GmbH & Co. KG, 
Schellerdamm 22/24, DE-21079 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Driving units and driving systems for watercrafts, in 

particular ships; individual parts and components 
thereof. 

  Klasse 9   Shore connection devices for watercrafts (electricity), 
in particular ships; individual parts and components 
thereof; electrical converter devices. 

  Klasse 42   Scientifical and technological services and 
development in the field of driving devices and systems 
and shore connection devices for watercrafts, in 
particular ships. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364586 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711765 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.10, EM, 016238818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, DE-85748 
GARCHING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, storing, controlling of electricity; 
measuring, signaling and controlling apparatus and 
instruments; electronic apparatus and instruments for 
operating, controlling and supervising lighting 
apparatus and instruments; regulating apparatus for 
lighting, cooling, heating, air conditioning and 
ventilating apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for supervision and controlling of 
brightness of lighting systems; electric and electronic 
apparatus and instruments for operating lighting 
apparatus; electric fastening and contact elements, 
tailor-made special wires, connectors, clamps, ferrules, 
switches as well as interrupters, included in this class; 
electric transformers, chokes, electric control gears; 
electric starters for lamps, especially for condenser 
discharge lamps; electronic ballasts for lighting 
purposes; electronic starters for lamps and luminaires; 
light sensors, motion detectors, infrared remote 
controls; light emitting diodes (LED), also organic 
LEDs; laser diodes, especially power laser diodes; light 
conductors, optocouplers, optical sensors; LED 
modules (namely, modules with lighting functions, 
constructed from LED, also organic LED) included in 
this class, especially for lighting and signalling 
applications; electric and electronic appliances for the 
operation of light emitting diodes and 
electroluminescence foils; lasers, not for medical 
purposes; semiconductor power laser diodes, semi-
conductor components; optical couplers; optical 
sensors; light barriers; displays in light-emitting diode 
technology (also in organic LED technology); computer 
programs, stored and downloadable; parts for all the 
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aforesaid goods, included in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364594 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711766 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GFH Gesellschaft für Haarästhetik mbH, Heinrich-
Stranka-Str. 16, DE-90765 FÜRTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, shampoos, hair lotions, scalp care 

products, hair care products, especially hair fixers, hair 
conditioners and hair spray; hair adhesive plasters, 
adhesives for affixing hair, false hair, hair parts, 
toupees, wigs and for plaited hair. 

  Klasse 26   Hair parts, included in this class; false hair, toupees, 
wigs, hair extensions, plaited hair; hair dressers 
equipment including small materials included in this 
class, namely hair bands, elastic hair bands, hair grips, 
hair pins, hair nets, bows for the hair, hair clips, hair 
sticks, hair ornaments, barrettes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364597 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201711768 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, BX, 1354528 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caldic B.V., Westerlaan 1, NL-3016CK ROTTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
chemicals used in the production of pharmaceuticals; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; industrial chemicals, including 
neopentyl glycol, pentaerythritol, formaldehyde, 
formaldehyde derivatives, formaldehyde with 
stabilizers, paraformaldehyde, 
hexamethylenetetramine, silicones, shining 
preparations, binders, antioxidants, and preserving 
agents and additives for the manufacture of foodstuffs; 
emulsifiers; antifreeze; glycerin and glycols; distillates 
of organo-chemical products; natural gums for the 
manufacture of foodstuffs; cooling and brake fluids; 
chemical products for use in removing coatings; 
synthetic products, namely thinners for industrial 
purposes and chemical preparations for use as 
releasing agents for use in the manufacturing of, 
among others, coatings, rubber, oils and adhesives and 
for use in the automotive industry; releasing agents 
among others for use in coatings, rubber, oils, 

automotive and adhesives; chemical additives for 
industrial purposes for use in bleaching preparations 
and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive cleaners, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetic means, hair lotions 
and dentifrices; chemical additives for industrial 
purposes for application in industrial fluids for use in the 
textile and leather industry; anti-foaming agents for use 
in the paint industry; industrial fluids for unloading 
products from molds for use in the plastics and 
synthetic material industry; additives to improve the 
production and preparation of food and beverages such 
as de-foaming agents, anti-foaming agents, chemical 
solvents [additives] and chemical substances for use as 
additives for industrial lubricants to release food from 
molds or packaging or for easier processing or shaping 
food on the basis of silicones; chemical additives and 
preparations on the basis of silicones used in the 
production of devices and auxiliaries destined for direct 
and indirect or occasional food contact for use in the 
food and beverage industry; chemical releasing agents; 
surfactants. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; coatings (paints) for all 
kind of purposes; paint pigments; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants for 
foodstuff; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for use in painting, decorating, 
printing and art. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; paint removing 
compositions. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels [including 
motor spirit] and illuminants; candles and wicks for 
lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364628 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711772 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.17, BX, 1348760 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Green, black and white. 

(730) Innehaver: 
 DECAPAC, naamloze vennootschap, Toekomstlaan 

28, BE-2200 HERENTALS, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Containers of metal, including packaging cans; metal 
packaging materials. 

  Klasse 7   Packing equipment; packing machines; machines for 
packaging and packing; electric or hydraulic tools used 
in packaging and packing. 

  Klasse 16   Plastic materials for packaging not included in other 
classes; letters [type]; adhesive letters; plastic film for 
packaging; polypropylene foil for packaging; plastic film 
for packaging; plastic film used as packaging for food; 
self-adhesive plastic film used for the montage of 
images; plastic film for the packaging of food, for 
domestic use. 
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  Klasse 17   Packing, stopping and insulating materials; packing 
[cushioning, stuffing] materials of plastics. 

  Klasse 21   Glass containers; glass jars; glass bowls; metal trays 
and trays for domestic use, also for promotional 
purposes; buckets; plastic bowls. 

  Klasse 40   Printing decorative patterns on plastic wrap and 
wrapping paper; printing of labels for packaging. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364637 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711773 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAN Truck & Bus AG, Dachauerstrasse 667, DE-
80995 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Commercial vehicles and their parts, spare parts and 

components. 
  Klasse 28   Games; playthings, including scale model vehicles. 
  Klasse 37   Repair, in particular repair, servicing and maintenance 

of commercial vehicles, including roadside repair of 
automobiles [vehicle breakdown repair services]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364638 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711774 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAN Truck & Bus AG, Dachauerstrasse 667, DE-
80995 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Commercial vehicles and their parts, spare parts and 

components. 
  Klasse 28   Games; playthings, including scale model vehicles. 
  Klasse 37   Repair, in particular repair, servicing and maintenance 

of commercial vehicles, including roadside repair of 
automobiles [vehicle breakdown repair services]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364639 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711775 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.13, JP, 2017-051337 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Privée AG Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Magnifying glasses; spectacles-type magnifying 

glasses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364640 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711776 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.13, JP, 2017-051339 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Privée AG Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Magnifying glasses; spectacles-type magnifying 

glasses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364648 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711777 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AB Momento, Kungsvägen 68, SE-64234 FLEN, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Pumps [machines]; hydraulic pumps; hydraulic tools; 
cylinders for machines; cylinders being parts of 
machines; portable air tools; air-powered tools; valves; 
tools [parts of machines]; mechanical tools; nut 
spinners [machines]; multiple nut runner motors; power 
operated tools; hydraulically operated tools. 

  Klasse 8   Nut drivers [hand tools]; fastening and joining tools; 
hand tools and implements (hand operated); torque 
wrenches [hand-operated]; flexible head spanners; 
socket wrenches [hand operated tools]; hand-operated 
tools for repair of vehicles. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364658 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201711778 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.09, CN, 22210353 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Xi ding. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Xi ding. 
(730) Innehaver: 

 Gao Defu, B31, Haichangshui City, Donggang, No. 49 
Haizhiyun Road, Zhongshan District, Dalian, CN-
LIAONING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Accommodation bureau services [hotels, boarding 

houses]; food and drink catering; café services; 
canteen services; hotel services; restaurant services; 
snack-bar services; bar services; holiday camp 
services [lodging]; mobile canteens for food supply. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364659 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711779 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the designed English wording 

"QCY". 
(730) Innehaver: 

 Dongguan Hele Electronics Co., Ltd, Dalingya 
Industrial Zone, Daojiao Town, CN-DONGGUAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   USB flash drives; notebook computers; computer 

software, recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer keyboards; couplers [data 
processing equipment]; mouse [computer peripheral]; 
mouse pads; radiotelephony sets; navigational 
instruments; telephone set sheaths; hands-free kits for 
telephones; microphones; camcorders; headphones; 
speakers; galvanic cells; chargers for electric batteries.

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364663 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711780 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.11, KR, 

7020170000706 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, KR-SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Integrated circuit memories; CMOS sensors; camera 

image sensors for tablet computers; camera image 
sensors for smartphones; camera image sensors for 
mobile telephones; image sensors for photographic 
devices; image sensors for video cameras; software for 
operating image sensor; computer software for 
processing digital images; blank universal serial bus 
(USB) flash memory drives; hard disk drives; 
semiconductors chips; semi-conductor memories; semi-
conductor memory units; semiconductor elements; 
semi-conductor wafers; semiconductor power 
elements; computer chips; memory expansion 
modules; memory boards; disc memories; electronic 
memories; cameras; digital cameras; smart phones; 
computers; tablet computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365311 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201712044 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ONCIMMUNE LIMITED, Clinical Sciences Building, 
City Hospital, Hucknall Road, GB-NG51PB 
NOTTINGHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; medical testing 

kits; testing kits for immunological detection of anti-
bodies in the serum of patients; parts and fittings 
therefor. 

  Klasse 44   Medical services; medical testing; information and 
advisory services relating to medical testing kits. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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(111) Int.reg.nr: 1365360 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712051 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.22, FR, 4340087 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALTESSE, Valamas, FR-07310 SAINT-MARTIN-DE-

VALAMAS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; works of art of 
precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; jewelry, costume jewelry; medals; 
precious stones; key rings [trinkets or fobs]; jewelry 
rolls; jewelry rolls for travel; display cases for jewelry; 
rings (jewelry); rings (jewelry); bracelets (cuffs); 
bracelets (jewelry); chains (jewelry); brooches (jewelry); 
necklaces (jewelry); ornaments (jewelry); tiaras 
(jewelry); earrings (jewelry); pendants; timepieces and 
chronometric instruments; cases or presentation cases 
for timepieces; watch cases, bracelets, chains, springs 
or glasses. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials not included in other classes, namely, 
wallets, purses, card cases (wallets), diary holder, 
briefcases; purses, briefcases, bags and cases for 
documents, music cases, satchels, pouches (leather 
goods), handbags, backpacks, wheeled shopping bags, 
travel bags, beach bags, school bags, shopping bags, 
key cases, unfitted vanity cases, traveling sets, 
traveling trunks, trunks, carrying cases and suitcases; 
animal skins; umbrellas and parasols; collars for 
animals; leather laces; hat boxes of leather. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365388 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712055 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.12, EM, 015913056 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/B, IT-24068 

SERIATE (BG), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   LEDs (light-emitting diodes) and LED (light-emitting 
diode) displays, LED panels for displaying videos or 
images, electronic regulating and control devices for 
the operation of LEDs (light-emitting diodes); apparatus 
and instruments for controlling lighting including 
apparatus and instruments for controlling stage lighting, 
computer controls for lighting apparatus and 
instruments, control consoles for lighting apparatus and 
instruments, programmable controls for lighting 
apparatus and instruments, remote control apparatus 
for lighting apparatus and instruments, audio sensitive 
controls for lighting apparatus and instruments; lighting 

control software including lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities, in theatres, 
in night clubs and at concerts, lighting control software 
for use in stage lighting apparatus and instruments and 
for controlling stage lighting apparatus and instruments; 
cables, connectors and switches for stage lighting 
apparatus and instruments. 

  Klasse 11   Apparatus and instruments for lighting; stage lighting 
apparatus and instruments, including floodlights, PAR 
(parabolic aluminized reflector) lamps, strip lights, 
spotlights, ellipsoidal reflector spotlights, swivelling 
spotlights, parabolic reflector spotlights, moving head 
lighting (stage lighting apparatus); filters for lighting 
apparatus and instruments, filters for use with lighting 
apparatus and instruments, colour filters for use with 
lighting apparatus and instruments, light screens and 
filters for lighting apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for effect lighting including moving 
head lighting (effect lighting apparatus), roller scanner 
lighting apparatus, strobe lights (light effects); computer 
controlled lighting apparatus and instruments; 
decorative electric lighting apparatus; LED (light 
emitting diodes) luminaires, LED (light emitting diodes) 
lighting fixtures; HID (high intensity discharge) 
luminaires, HID (high intensity discharge) lighting 
fixtures; halogen luminaires, halogen lighting fixtures; 
lights for use in displays, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting 
applications, wash light projectors, architectural up-
lights for installation in the ground, on ceilings or on 
walls; fluorescent luminaires; fibre illuminators (light 
sources for fibre-optic cables); laser light projectors; 
fans for use with smoke generating machines; light 
projectors comprising lighting fixtures for projection of 
patterns, images, logos, text or shapes; parts for the 
aforesaid goods, included in class 11. 

  Klasse 42   Technical planning of lighting installations and 
consultancy relating thereto, scientific and industrial 
research; creating programmes for data processing; 
architecture and interior design, in particular in the field 
of lighting; providing of planning and simulation 
programs for lighting applications, including via the 
internet through rental of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365410 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201712060 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.20, IT, 

302017000006025 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COMITATI OLIMPICI EUROPEI, Via Della 
Pallacanestro, 19, IT-00135 ROMA (RM), Italia 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
protective helmets for sports; spectacles, sports 
goggles, sunglasses; computer software, including 
computer software for video camera games; cameras; 
magnetic data carries; data processing software and 
computer hardware; power supplies, namely batteries, 
portable digital electronic devices and software related 
thereto; portable electronic devices for wireless data 
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reception and/or transmission, computer games 
software for mobile phone computers and 
smartphones; acoustic machines and apparatus, radio 
equipment, headset, headphones, microphones, laser 
disc players, video compact disc players, video CD 
software, DVD video players/recorders, telephones, 
mobile phones, smartphones, carrying cases for mobile 
phones, banking cards, debit cards; encoded magnetic 
cards, flashlights, integrated circuit chip cards; banking 
card, credit cards, debit cards including such cards 
having integrated circuits and microprocessors; 
memory boards. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; playing cards, electric floats for 
fishing, apparatus for tying fishing lines to hooks, 
electronic apparatus for practicing golf, stationary 
exercise bicycles and rollers. 

  Klasse 38   Telecommunications; broadcasting of television 
programmes, television broadcasting (live or recorded); 
cellular telephone communication; communications by 
electronic computer terminals, databases and Internet 
related telecommunications networks; telephone and 
mobile telephone services; facsimile communication 
services; services of a press agency; other message 
transmission services; broadcasting of a commercial 
site on the Internet; radio and television broadcasting 
services provided via the Internet; electronic mail, 
provision of internet access services, electronic bulletin 
board services. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes; 
organisation of lotteries and competitions; 
entertainment services provided at or relating to sports 
events; organisation of sporting and cultural events and 
activities; arranging real or virtual sports competitions; 
exploitation of sports facilities; rental services for audio 
and video equipment; radio and television production 
and broadcasting of sports and sporting events; 
production services for radio and television programs 
and videotapes; production of animated movies; seat 
booking services for shows and sporting events; timing 
of sports events, provision of games over the Internet, 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of books, journals, texts 
(except publicity texts) and periodicals; online 
publication of electronic books, journals, texts (except 
publicity texts) and periodicals; providing digital music 
from the Internet; making sporting results available; 
information services in relation to sport and sporting 
events; information relating to sporting events provided 
on-line from a computer database or the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369788 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201713439 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Transtrend B.V., Weena 723, Unit C5.070, NL-3013AM 

ROTTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Financial services, namely, asset management, 
capital investment and financial consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 294474 
(210) Søknadsnr.: 201705794 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.10.30 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 37   Restaurering av bygninger av tre og stein, samt 

oppføring av nye bygninger i tradisjonskonstruksjoner. 
 
(730) Innehaver: 

 GJELSVIK ERLEND HELGE, Eikås, 6847 
VASSENDEN, Norge 

 Innsiger: 
 Erlend Slåtten, Slåttene 15, 6847 VASSENDEN, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295536 
(210) Søknadsnr.: 201704295 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.12.27 

(540) Gjengivelse av merket 

Backstage Cafe & Lounge 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 43   Kafé-, kafeteria- og restauranttjenester. Bevertning og 
tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 

(730) Innehaver: 
 ZORRO AS, Kulturhuset, Sølvberget 2, 4006 

STAVANGER, Norge 
 Innsiger: 
 RESTAURANT-INVEST AS, v/styrets leder, 

Postboks 103, 4001 STAVANGER, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET LEGAL ANS, v/adv. Sigurd 

Rønningen, Postboks 12, 4001 STAVANGER, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294707 
(210) Søknadsnr.: 201707212 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.11.13 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning; lamper, lysrør 

og fakler for belysning; elektrisk julebelysning; 
Halloween-belysning; sesongbelysning; elektriske 
juletrelys; lykter; solarlys; deler og tilbehør til de 
forannevnte varer. 

 
(730) Innehaver: 

 Jernia AS, Postboks 43, 1402 SKI, Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 Nokia Corporation, Karaportti 3, FI-02610 ESBO, 

Finland 
 Innsigers fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 

0306 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.02.02 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 275727 
(210) Søknadsnr.: 201307462 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2014.05.12 

(540) PANZER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner og 
annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for 
opptak, organisering, overføring, behandling og 
gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler; 
dekorativt tilbehør for mobiltelefoner, smarttelefoner, 
datamaskiner og annet portabelt og håndholdt 
elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, 
behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og 
lydfiler; telefonanheng; ripebeskyttelser; 
beskyttelsesetui og deksler for mobiltelefoner, 
smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og 
håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, 
overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, 
bilder og lydfiler; omslag og deksler for mobiltelefoner, 
smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og 
håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, 
overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, 
bilder og lydfiler; deler, tilbehør og aksessorier til 
mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner og annet 
portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, 
organisering, overføring, behandling og gjennomgang 
av tekst, data, bilder og lydfiler. 

 
(730) Innehaver: 
 Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, 2750 

BALLERUP, Danmark (DK) 
Auroroa Group Sverige AB, Alfred Nobels Alle 109, 
14648 TULLINGE, Sverige (SE) 

 Fullmektig: 
 Andersen Partners Advokatpartnerselskab, 

Jernbanegade 31, DK-6000 KOLDING, Danmark 
(750) Innehavers fullmektig: 
 Retail Distribution/PanzerGlass ApS , Delta 6, 8382, 

HINNERUP, DK 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, 

BERGEN, NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigeren har trukket innsigelsen og innsigelsessaken 

er hevet. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(111) Reg.nr: 280678 
(210) Søknadsnr.: 201408839 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2015.03.09 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
8  Spisebestikk [kniver, gafler, skjeer]; kniver for 

jakt og fiske; tollekniver.  
11  Apparater og innretninger for koking, steking og 
matlaging; stormkjøkken (kokeapparat); griller for 
matlaging; grillrister; grillpanner; grillpinner; 
kjølebeholdere.  
18  Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; 
campingsekker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer.  
20  Møbler for camping; soveposer for camping; 
ligge- og sitteunderlag for camping.  
21  Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, for camping og friluftsbruk; drikkeflasker; 
termosflasker; kjøleflasker; kjølebokser og -bagger, 
bærbare, ikke elektriske; piknik-kurver og -sekker med 
bestikk og servise; servise for camping; kokekar og 
stekepanner for camping; campingsett bestående av 
utstyr for matlaging (servise, kokekar, bestikk, beholdere). 
22  Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser). 
25  Klær, fottøy, hodeplagg.  
28  Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; jakt- og fiskeredskaper.

(730) Innehaver: 
Europris AS , Postboks 1421, 1602, FREDRIKSTAD, NO
Fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO
Innsiger:
Stokke AS , Parkgata 6, 6003, ÅLESUND, NO
Innsigers fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2015.06.09
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2016.06.28):
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29 
andre ledd 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2016.08.29
Klagenemndas avgjørelse av 2017.10.23:
1. Klagen tas delvis til følge.
2. Registreringen av det kombinerte merket XPLOR,
registrering nummer 280678, oppheves for «kofferter og 
reisevesker» i klasse 18.
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 

(111) Reg.nr.: 184013 
(151) Reg.dato.: 1998.01.08 
(180) Reg. utløper: 2018.01.08 
(210) Søknadsnr.: 19940193 
(220) Inndato: 1994.01.12 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

 Lysøenutvalget, c/o Fortidsminneforeningen 
Hordaland avdeling, Klostergaten 28, 5005 BERGEN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hele klassen 
  Klasse 9   Hele klassen 
  Klasse 15   Hele klassen 
  Klasse 16   Hele klassen 
  Klasse 18   Hele klassen 
  Klasse 25   Hele klassen 
  Klasse 29   Hele klassen 
  Klasse 32   Hele klassen 
  Klasse 33   Hele klassen 
  Klasse 39   Hele klassen 
  Klasse 41   Hele klassen 
  Klasse 42   Bevertning og tilbringing av  mat og drikke; medisinsk 

og hygienisk behandling; skjønnhetspleie, veterinære 
tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske 
tjenester; vitenskapelige og industriell forskning; EDB-
programmering 

 
(450) Kunngj. reg. dato: 1998.02.16 

  

 
(111) Reg.nr.: 246701 
(151) Reg.dato.: 2008.07.02 
(180) Reg. utløper: 2028.07.02 
(210) Søknadsnr.: 200802870 
(220) Inndato: 2008.02.28 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Takseringsforbund, Fyrstikkalléen 20, 0661 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Undervisningsapparater og -instrumenter, 

datasoftware, dataprogrammer. 
  Klasse 16   Bøker, tidsskrifter, skrivesaker, instruksjons- og 

undervisningsmateriell.  
  Klasse 35   Økonomiske beregninger herunder vurdering og 

taksering av verdier basert på bl. a 
kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, 
avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og 
markedsleier; taksering av trær på rot; 
bygningsskadeskjønn herunder verdivurderinger av 
gjenoppføringspris, reparasjonskostnader, rive-og 

ryddekostnader, beregning av reparasjonstid og 
beregning av husleietap. 

  Klasse 36   Taksering og verdifastsettelse av fast eiendom; 
taksering og verdifastsettelse av konsesjonsbelagte 
landbrukseiendommer; tilstandsanalyse av fast 
eiendom; skadetaksering; taksering og verdifastsettelse 
av små og store biler, båter, industrimaskiner, 
rørinstallasjoner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utgivelse av bøker, tekster, medlemsblad og 
fagkompendier til takst- og eiendomsbransjen. 

  Klasse 42   Konsulenttjenester; ingeniørtjenester i form av 
taksering og vurdering, konsulenttjenester i forbindelse 
med tilstandsrapporter; utvikling og programmering av 
dataverktøy for takst- og eiendomsbransjen. 

 
(450) Kunngj. reg. dato: 2008.07.07 
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Presisert varefortegnelse 

I følgende registrering er varefortegnelsen presisert av innehaver. 

(111) Reg.nr.: 168930 
(151) Reg.dato.: 1995.07.27 
(300) Søknadsprioritet 1994.01.14, GB, 1559167 

1994.01.14, GB, 1559168 
(210) Søknadsnr.: 19941539 
(220) Inndato: 1994.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
Orange Brand Services Ltd, 3 More London Riverside, 
GB-SE12AQ LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektriske og elektroniske kommunikasjonapparater 

og instrumenter; telekommunikasjonapparater og 
instrumenter; optiske-, elektrooptiske overvåkings- 
(annet enn in vivo-overvåkning), radio-, fjernsyn-, 
elektriskkontroll-, testings- (annet enn in vivo-testing), 
signalerings-, kontroll- (overvåkning), 
radiobeskyttelses-, radiotelefon- og 
undervisningsapparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater 
og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; antenner; Elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter for behandling, 
logging, lagring, overføring, gjenfinning eller mottak av 
data; datamaskiner; plater, bånd og ledninger, alle er 
magnetiske databærere; dataprogrammer; mikro-
prosessorer; magnetiske kort; tastatur; satellitt-sendere 
og mottakere; deler og tilbehør til alle førnevnte varer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjons-, kommunikasjons-, telefon-, 
telefaks-, telex-, meldingssamlings- og overførings-, 
radiobeskyttelses- og elektroniske posttjenester; 
overføring, mottak, lagring og behandling av data og 
informasjon; onlinetjenester; datautvekslingstjenester; 
satellittkommunikasjonstjenester; kringkasting- eller 
overføring av radio- eller fjernsynsprogrammer; 
overføring, mottak, lagring eller behandling av data og 
informasjon; leie, leasing eller utleie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk 
ved levering av alle nevnte tjenester; rådgivende, 
informasjons- og konsulenttjenester knyttet til alle 
nevnte tjenester. 
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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.: 0950430 
(210) Søknadsnr.: 200801774 
(151) Reg.dato: 2007.10.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.10.19 

(220) Inndato: 2008.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYOCEAN 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Mercator Ocean, 8/10, rue Hermès - Parc 

Technologique du Canal, FR-31520 RAMONVILLE ST 
AGNE, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; information relating 
to entertainment or education; leisure services; 
publication of books; videotape film production; rental 
of show scenery; photography services; organization of 
competitions (education or entertainment); organization 
and conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; electronic publication of books 
and journals online; electronic desktop publishing. 

  Klasse 42   Assessments and research in the fields of science 
and technology provided by engineers, namely, 
oceanography-based assessments of the accuracy of 
ocean forecasts, research and consultation in the field 
of oceanography, namely ocean forecasting, predicting 
and monitoring; research and development of new 
products for third parties; technical project studies in 
the field of ocean monitoring and forecasting. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0974286 
(210) Søknadsnr.: 200811524 
(151) Reg.dato: 2008.03.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.03.12 

(220) Inndato: 2008.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, No. 6-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, JP-100-8071 
TOKYO, Japan 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Alloys of common metal; aluminium; aluminium foil; 

aluminium wire; balls of steel; boxes of common metal; 
brackets of metal for building; brass, unwrought or 
semi-wrought; brazing alloys; rods of metal for brazing; 
building boards of metal; buildings of metal; cast iron, 
unwrought or semi-wrought; cast steel; common 
metals, unwrought or semi-wrought; containers of metal 
for storage; copper, unwrought or semi-wrought; crash 
barriers of metal for roads; fittings of metal for building; 
flanges of metal (collars); foundry moulds of metal; 
framework of metal for building; gold solder; indium; 
ingots of common metal; iron ores; iron, unwrought or 
semi-wrought; iron wire; joists of metal; lead, 
unwrought or semi-wrought; linings of metal (building); 
manhole covers of metal; manifolds of metal for 
pipelines; materials of metal for funicular railway 

permanent ways; metals in powder form; nickel; 
niobium; pillars of metal for buildings; pipe muffs of 
metal; poles of metal; posts of metal; props of metal; 
railroad ties of metal; rails of metal; railway material of 
metal; railway sleepers of metal; reinforcing materials 
of metal for building; sheet piles of metal; sheets and 
plates of metal; silver plated tin alloy; silver solder; 
sleeves (metal hardware); soldering wire of metal; steel 
alloys; steel pipes; steel sheets; steel strip; steel, 
unwrought or semi-wrought; steel wire; strap-hinges of 
metal; tantalum (metal); tin; tinfoil; tinplate; tinplate 
packings; titanium; titanium iron; tombac; trellis of 
metal; tubes of metal; tungsten; vanadium; rods of 
metal for welding; wire of common metal; wire of 
common metal alloys, except fuse wire; wire rope; 
zirconium; steel bars; steel strands; steel cables; steel 
shapes; wire of metal for welding; heavy plate; hot-
rolled steel sheets and coils; cold-rolled steel sheets 
and coils; tin free steel sheets and coils; electrical steel 
sheets; galvanized sheets and coils. 

  Klasse 7   Air suction machines; bending machines; compressed 
air machines; compressed air pumps; compressors 
(machines); condensing installations for chemical 
processing; control mechanisms for metalworking 
machines, construction machines and loading-
unloading machines; converters for steel works; 
crushing machines for metalworking construction 
loading-unloading and chemical processing; cutting 
machines for metalworking and construction; drainage 
machines for construction; apparatus for dressing for 
metalworking; finishing machines for metalworking; 
gasifiers; generators of electricity; grinding machines; 
guides for metalworking machines; hand-held tools, 
other than hand-operated; heat exchangers for 
chemical processing machines; hemming machines; 
holding devices for metalworking machine tools; 
apparatus for metalworking machining; metal drawing 
machines; metalworking machines; moulding machines 
for metalworking; moulds (parts of machines); paring 
machines for metalworking; pneumatic transporters; 
electric machines and apparatus for polishing metal 
surface; presses for metalworking; presses (machines 
for chemical processing purposes); rams (machines); 
rolling mill cylinders; rolling mills; sewage pulverizers; 
slide rests (parts of machines); trimming machines for 
metalworking; vibrators (machines) for industrial use; 
waste compacting machines; waste disposers 
(machines); welding apparatus, gas-operated; welding 
machines, electric; robots for metal working; continuous 
caster machines; apparatus for giving a pickling 
treatment on the surface of metal; apparatus for tin-
plating on the surface of metal; annealing machines. 
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(111) Reg.nr.: 0974695 
(210) Søknadsnr.: 200811754 
(151) Reg.dato: 2008.01.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.01.17 

(220) Inndato: 2008.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gas Turbine Efficiency Plc, 4th Floor Haines House, 

21 John Street, GB-WC1N2BP LONDON, 
Storbritannia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Cleaning machines and apparatus; washing machines 

and apparatus; cleaning and washing machines and 
apparatus for industrial purposes; cleaning and 
washing machines and apparatus for industrial 
purposes utilising pressure jets; cleaning and washing 
machines and apparatus for industrial purposes 
utilising steam; cleaning and washing machines and 
apparatus for turbines; cleaning and washing machines 
and apparatus for gas turbine engines; cleaning and 
washing machines and apparatus for engines; cleaning 
and washing machines and apparatus for compressors; 
pressure cleaning and washing machines and 
apparatus; high pressure washers (engine cleaning 
machines); cleaning and washing machines and 
apparatus for aircraft; cleaning and washing machines 
and apparatus for aircraft engines; jet stream devices 
for cleaning surfaces; cleaning guns (pressure washing 
machines); cleaning lances (parts of pressure 
washers); spray nozzles being parts of machines; spray 
nozzles for attachment to pressure washing machines; 
rotary nozzles for use with high pressure water washing 
machines; pumps being parts of washing machines; 
high-pressure and low-pressure water tools; lances; 
spray guns; attachments for lances and spray guns; 
couplings for machines; valves being parts of machines 
for controlling the flow and/or temperature of air, gases 
and liquids; control valves being parts of machines; 
temperature control valves being parts of machines; 
dosing valves being parts of machines; pressure 
reducing valves being parts of machines; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Control apparatus, instruments and equipment; 
monitoring apparatus, instruments and equipment; 
measuring apparatus, instruments and equipment; 
electrical apparatus, instruments and equipment for 
monitoring or measuring; flow measurement apparatus, 
instruments and equipment; fluid or gas flow 
measurement apparatus, instruments and equipment; 
fuel flow measurement apparatus, instruments and 
equipment; fuel consumption meters; combustion 
monitoring apparatus, instruments and equipment; 
process control and monitoring apparatus, instruments 
and equipment; turbine meters; consoles for use with 
control, monitoring and measuring apparatus, 
instruments and equipment; apparatus, instruments 
and equipment for measuring and monitoring gas, 
steam, water, oil or air; gauges; level and flow 
indicators; detectors; automatic valves being parts of a 
controller for controlling and monitoring the flow and/or 
temperature of air, gases and liquids; temperature 
sensitive control valves; air, gas or liquid level control 
and monitoring apparatus; air, gas or liquid level 
indicators; air, gas or liquid level meters; air, gas or 
liquid level monitoring apparatus; valves for monitoring 
or controlling air, gas or liquid levels; power generation 
monitoring apparatus; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 37   Cleaning services; washing services; maintenance 
and repair services; maintenance and repair of power 
generation equipment; maintenance and repair of 

washing apparatus and cleaning machines; rental of 
washing apparatus and cleaning machines; hire of 
washing apparatus and cleaning machines; cleaning by 
water jetting; maintenance, repair, servicing, cleaning 
and washing of gas turbines; maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of engines; 
maintenance, repair, servicing, cleaning and washing of 
aeronautical engines; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the 
aforementioned services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1311905 
(210) Søknadsnr.: 201611277 
(151) Reg.dato: 2016.06.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.06.28 

(220) Inndato: 2016.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRAFT RABBIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BREWICK, besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Breutheide 22, BE-2890 SINT-
AMANDS (LIPPELO), Belgia 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, excluding sports drinks and 
energy drinks; fruit beverages and fruit juices, 
excluding sports drinks and energy drinks; syrups and 
other preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except spirits). 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 147859 
(151) Reg.dato.: 1991.12.05 
(151) Int. reg. dato: 1991.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2021.12.05 
(210) Søknadsnr: 19900683 
(220) Inndato: 1990.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Martell & Co, 7, place Edouard Martell, FR-16100 

COGNAC, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Brennevin fremstilt på basis av druer; likører; 
brennevin beskyttet ved opprinnelsesbetegnelsen 
"Cognac" 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246656 
(151) Reg.dato.: 2008.06.30 
(151) Int. reg. dato: 2008.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2018.06.30 
(210) Søknadsnr: 200806376 
(220) Inndato: 2008.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISNEY PIXAR UP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, 

US-CA91521 BURBANK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 

apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater.   

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 126241 
(151) Reg.Dato.: 1986.08.28 
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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.: 201801547 
(730) Søker: 
 C6 TECHNOLOGIES AS, Sandnesveien 360, 4312 

SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 100120 
(210) Søknadsnr.: 19763038 
(730) Innehaver: 
 AstraZeneca UK Limited, Cambridge Biomedical Campus, 

1 Francis Crick Avenue, GB-CB20AA CAMBRIDGE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107771 
(210) Søknadsnr.: 19783172 
(730) Innehaver: 
 ABG-Frye LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108606 
(210) Søknadsnr.: 19802136 
(730) Innehaver: 
 HFC Prestige Manufacturing Cologne Germany GmbH, 

Wilhelm-Mauser-Strasse 40, DE-50827 KÖLN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 118678 
(210) Søknadsnr.: 19832864 
(730) Innehaver: 
 Feilo Sylvania Fixtures Netherlands B.V., Prins 

Bernhardplein 200, NL-1097JB AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123459 
(210) Søknadsnr.: 19850457 
(730) Innehaver: 
 G. D. Searle LLC, 100 Route 206 North, US-NJ07977 

PEAPACK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 127173 
(210) Søknadsnr.: 19854890 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 129781 
(210) Søknadsnr.: 19861686 
(730) Innehaver: 
 ABG-Frye LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134219 
(210) Søknadsnr.: 19872210 
(730) Innehaver: 
 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, 1000 

Air Brake Avenue, US-PA15148 WILMERDING, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 146746 
(210) Søknadsnr.: 19893795 
(730) Innehaver: 
 Kverneland AS, Plogfabrikkvegen 1, 4353 KLEPP 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
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(111) Reg.nr.: 154845 
(210) Søknadsnr.: 19903493 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 161249 
(210) Søknadsnr.: 19926466 
(730) Innehaver: 
 HFC Prestige Manufacturing Cologne Germany GmbH, 

Wilhelm-Mauser-Strasse 40, DE-50827 KÖLN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 164652 
(210) Søknadsnr.: 19931985 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170604 
(210) Søknadsnr.: 19945503 
(730) Innehaver: 
 ABG-Shark LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187584 
(210) Søknadsnr.: 19974362 
(730) Innehaver: 
 Osterreichischer Raiffeisenverband, Friedrich-Wilhelm-

Raiffeisen-Platz 1, AT-1020 WIEN, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187585 
(210) Søknadsnr.: 19974363 
(730) Innehaver: 
 Osterreichischer Raiffeisenverband, Friedrich-Wilhelm-

Raiffeisen-Platz 1, AT-1020 WIEN, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 

(111) Reg.nr.: 188461 
(210) Søknadsnr.: 19963580 
(730) Innehaver: 
 Nutramax Laboratories, Inc., 946 Quality Drive, US-

SC29720 LANCASTER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188747 
(210) Søknadsnr.: 19961127 
(730) Innehaver: 
 CooperVision International Holding Company LP, Suite 

#2, Edghill House, Wildey Business Park, BB-S. 
MICHAEL, Barbados 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189261 
(210) Søknadsnr.: 19972793 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189457 
(210) Søknadsnr.: 19965613 
(730) Innehaver: 
 The World Resident Holdings, Ltd, 1551 Sawgrass 

Corporate Parkway, Suite 200, US-FL33323 FORT 
LAUDERDALE, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189757 
(210) Søknadsnr.: 19978110 
(730) Innehaver: 
 Askeladden Boats AS, Nedre Askvik 85, 5217 HAGAVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2018.02.12 - nr 07/18

111 
 

(111) Reg.nr.: 1908138 
(210) Søknadsnr.: 19080138 
(730) Innehaver: 
 Union Special, LLC, One Union Special Plaza, US-

IL60142 HUNTLEY, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194392 
(210) Søknadsnr.: 199803987 
(730) Innehaver: 
 DYNABEL AS, POSTBOKS 6244, ETTERSTAD, 0603 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208457 
(210) Søknadsnr.: 200006471 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208458 
(210) Søknadsnr.: 200006472 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208459 
(210) Søknadsnr.: 200006473 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217048 
(210) Søknadsnr.: 200204805 
(730) Innehaver: 
 Tilda AS, Koløkka16, 3148 HVASSER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 220446 
(210) Søknadsnr.: 200212196 
(730) Innehaver: 
 Kverneland AS, Plogfabrikkvegen 1, 4353 KLEPP 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234564 
(210) Søknadsnr.: 200402943 
(730) Innehaver: 
 Feilo Sylvania Fixtures Netherlands B.V., Prins 

Bernhardplein 200, NL-1097JB AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237168 
(210) Søknadsnr.: 200601151 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 239772 
(210) Søknadsnr.: 200614361 
(730) Innehaver: 
 Askeladden Boats AS, Nedre Askvik 85, 5217 HAGAVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240501 
(210) Søknadsnr.: 200702511 
(730) Innehaver: 
 KUNNSKAPSPARKEN ORIGO AS, Postboks 1247, 9504 

ALTA, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243658 
(210) Søknadsnr.: 200705902 
(730) Innehaver: 
 Lise Skaret, Nygata 3, 7014 TRONDHEIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
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(111) Reg.nr.: 243889 
(210) Søknadsnr.: 200706908 
(730) Innehaver: 
 Lise Skaret, Nygata 3, 7014 TRONDHEIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243929 
(210) Søknadsnr.: 200708721 
(730) Innehaver: 
 Alcatel Submarine Networks Norway AS, Vestre Rosten 

77, 7075 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243976 
(210) Søknadsnr.: 200614351 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243977 
(210) Søknadsnr.: 200614352 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244096 
(210) Søknadsnr.: 200706303 
(730) Innehaver: 
 Lotion LLC, 21731 Ventura Boulevard, Suite 300, US-CA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244591 
(210) Søknadsnr.: 200712416 
(730) Innehaver: 
 NORTRA AS, Postboks 34, 8001 BODØ, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245027 
(210) Søknadsnr.: 200706194 
(730) Innehaver: 
 Frigstad Holding Limited, Arianthi Court 1st Floor Office 

101, 50 Ayias Zonis Street, CY-3090 LIMASSOL, Kypros 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245393 
(210) Søknadsnr.: 200801670 
(730) Innehaver: 
 Feiermesternes Landsforening, Toppenveien 4, 3320 

VESTFOSSEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245880 
(210) Søknadsnr.: 200610396 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245881 
(210) Søknadsnr.: 200610397 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246655 
(210) Søknadsnr.: 200805857 
(730) Innehaver: 
 BAZE TECHNOLOGY AS, Moen 15, 3948 PORSGRUNN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246752 
(210) Søknadsnr.: 200805312 
(730) Innehaver: 
 Micro-Star International Co Ltd, NO.69, LI-DE ST., 

ZHONGHE DIST.,, TW-235 NEW TAIPEI CITY, Taiwan 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
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(111) Reg.nr.: 246879 
(210) Søknadsnr.: 200800332 
(730) Innehaver: 
 BAZE TECHNOLOGY AS, Moen 15, 3948 PORSGRUNN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250414 
(210) Søknadsnr.: 200805279 
(730) Innehaver: 
 KUNNSKAPSPARKEN ORIGO AS, Postboks 1247, 9504 

ALTA, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253800 
(210) Søknadsnr.: 200910268 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253835 
(210) Søknadsnr.: 200909983 
(730) Innehaver: 
 BAGGES AS, Industriveien 15, 2020 

SKEDSMOKORSET, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253837 
(210) Søknadsnr.: 200909984 
(730) Innehaver: 
 BAGGES AS, Industriveien 15, 2020 

SKEDSMOKORSET, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258191 
(210) Søknadsnr.: 201007762 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258542 
(210) Søknadsnr.: 201009073 
(730) Innehaver: 
 TRIMTEX SPORT AS, Postboks 124, 4792 LILLESAND, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261335 
(210) Søknadsnr.: 201010901 
(730) Innehaver: 
 Red Arrow Studios GmbH, Medienallee 7, DE-85774 

UNTERFÖHRING, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261855 
(210) Søknadsnr.: 201104053 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266271 
(210) Søknadsnr.: 201202560 
(730) Innehaver: 
 Bergkvarabuss AB, Box 853, SE-39128 KALMAR, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269622 
(210) Søknadsnr.: 201212852 
(730) Innehaver: 
 ABG-Shark LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269994 
(210) Søknadsnr.: 201212849 
(730) Innehaver: 
 ABG-Shark LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
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(111) Reg.nr.: 271859 
(210) Søknadsnr.: 201305477 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271860 
(210) Søknadsnr.: 201305478 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271866 
(210) Søknadsnr.: 201305482 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271869 
(210) Søknadsnr.: 201305484 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271871 
(210) Søknadsnr.: 201305486 
(730) Innehaver: 
 Standard Innovation Corporation, 330-1130 Morisson 

Drive, CA-ON OTTAWA, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272070 
(210) Søknadsnr.: 201212850 
(730) Innehaver: 
 ABG-Shark LLC, 1411 Broadway, Fourth Floor, US-

NY10018 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275792 
(210) Søknadsnr.: 201315617 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275793 
(210) Søknadsnr.: 201315619 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275794 
(210) Søknadsnr.: 201315623 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275795 
(210) Søknadsnr.: 201315625 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275796 
(210) Søknadsnr.: 201315626 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275797 
(210) Søknadsnr.: 201315627 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
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(111) Reg.nr.: 275798 
(210) Søknadsnr.: 201315629 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275799 
(210) Søknadsnr.: 201315630 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277728 
(210) Søknadsnr.: 201407092 
(730) Innehaver: 
 TRIMTEX SPORT AS, Postboks 124, 4792 LILLESAND, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283150 
(210) Søknadsnr.: 201506239 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283151 
(210) Søknadsnr.: 201506237 
(730) Innehaver: 
 E out instrument AB, Box 6036, SE-17106 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285802 
(210) Søknadsnr.: 201514212 
(730) Innehaver: 
 Discoverie Group Plc, 2 Chancellor Court, Occam Road, 

Surrey Research Park, GB-GU27AF GUILDFORD, 
SURREY, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291737 
(210) Søknadsnr.: 201700918 
(730) Innehaver: 
 IVF Sverige AB, Sankt Gõransgatan 126, SE-112 45 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291738 
(210) Søknadsnr.: 201700919 
(730) Innehaver: 
 IVF Sverige AB, Sankt Gõransgatan 126, SE-112 45 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296067 
(210) Søknadsnr.: 201712240 
(730) Innehaver: 
 CLOUDBERRY PARTNERS AS, Postboks 160, 2021 

SKEDSMOKORSET, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 33817 
(210) Søknadsnr.: 40430 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 56887 
(210) Søknadsnr.: 71161 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 60181 
(210) Søknadsnr.: 70129 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201707901 
(730) Søker: 
 SECURMARK SCANDINAVIA AS, Vikaveien 31 B, 4817 

HIS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201714682 
(730) Søker: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201714682 
(730) Søker: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201714683 
(730) Søker: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201714683 
(730) Søker: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 123459 
(210) Søknadsnr.: 19850457 
(730) Innehaver: 
 G. D. Searle LLC, 100 Route 206 North, US-NJ07977 

PEAPACK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127173 
(210) Søknadsnr.: 19854890 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1347615 
(210) Søknadsnr.: 201707027 
(730) Innehaver: 
 Ferrero oHG mbH, Rheinstrasse 12, DE-35260 

STADTALLENDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 144585 
(210) Søknadsnr.: 19882156 
(730) Innehaver: 
 Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole France, FR-

92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 146746 
(210) Søknadsnr.: 19893795 
(730) Innehaver: 
 Kverneland AS, Plogfabrikkvegen 1, 4353 KLEPP 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 157072 
(210) Søknadsnr.: 19904658 
(730) Innehaver: 
 ISA Trading Ltd, 2 Serjeants' Inn, GB-EC4Y1LT 

LONDON, Storbritannia 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
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(111) Reg.nr.: 164652 
(210) Søknadsnr.: 19931985 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188747 
(210) Søknadsnr.: 19961127 
(730) Innehaver: 
 CooperVision International Holding Company LP, Suite 

#2, Edghill House, Wildey Business Park, BB-S. 
MICHAEL, Barbados 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193278 
(210) Søknadsnr.: 19971281 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195090 
(210) Søknadsnr.: 19973344 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204823 
(210) Søknadsnr.: 199910678 
(730) Innehaver: 
 Amer Sports Canada Inc., 100-2220 Dollarton Hwy, CA-

BCV7H1A8 NORTH VANCOUVER, Canada 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208457 
(210) Søknadsnr.: 200006471 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208458 
(210) Søknadsnr.: 200006472 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208459 
(210) Søknadsnr.: 200006473 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 211664 
(210) Søknadsnr.: 200104715 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217048 
(210) Søknadsnr.: 200204805 
(730) Innehaver: 
 Tone Finnanger, Koløkka 16, 3148 HVASSER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217974 
(210) Søknadsnr.: 200113100 
(730) Innehaver: 
 ISA Trading Ltd, 2 Serjeants' Inn, GB-EC4Y1LT 

LONDON, Storbritannia 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
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(111) Reg.nr.: 218511 
(210) Søknadsnr.: 200207031 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 219600 
(210) Søknadsnr.: 200207030 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 220446 
(210) Søknadsnr.: 200212196 
(730) Innehaver: 
 Kverneland AS, Plogfabrikkvegen 1, 4353 KLEPP 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226441 
(210) Søknadsnr.: 200302379 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230855 
(210) Søknadsnr.: 200503726 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230866 
(210) Søknadsnr.: 200207008 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240958 
(210) Søknadsnr.: 200608944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240959 
(210) Søknadsnr.: 200608947 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242984 
(210) Søknadsnr.: 200710931 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243021 
(210) Søknadsnr.: 200710944 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243031 
(210) Søknadsnr.: 200709621 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243929 
(210) Søknadsnr.: 200708721 
(730) Innehaver: 
 Alcatel Submarine Networks Norway AS, Vestre Rosten 

77, 7075 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
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(111) Reg.nr.: 243976 
(210) Søknadsnr.: 200614351 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243977 
(210) Søknadsnr.: 200614352 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244423 
(210) Søknadsnr.: 200713651 
(730) Innehaver: 
 Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd Street, 

US-MI49423 HOLLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246752 
(210) Søknadsnr.: 200805312 
(730) Innehaver: 
 Micro-Star International Co Ltd, NO.69, LI-DE ST., 

ZHONGHE DIST.,, TW-235 NEW TAIPEI CITY, Taiwan 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246987 
(210) Søknadsnr.: 200804995 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246988 
(210) Søknadsnr.: 200805142 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247589 
(210) Søknadsnr.: 200702212 
(730) Innehaver: 
 Meltwater News International Holdings GmbH, Rheinweg 

7, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250414 
(210) Søknadsnr.: 200805279 
(730) Innehaver: 
 KUNNSKAPSPARKEN ORIGO AS, Postboks 1247, 9504 

ALTA, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254190 
(210) Søknadsnr.: 200909985 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261305 
(210) Søknadsnr.: 201103178 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261855 
(210) Søknadsnr.: 201104053 
(730) Innehaver: 
 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 

Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, Monaco
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269719 
(210) Søknadsnr.: 201212896 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
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(111) Reg.nr.: 270218 
(210) Søknadsnr.: 201212812 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270219 
(210) Søknadsnr.: 201212821 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270222 
(210) Søknadsnr.: 201212830 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281806 
(210) Søknadsnr.: 201502328 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281807 
(210) Søknadsnr.: 201502329 
(730) Innehaver: 
 HFN Norway AS, Postboks 4949 Nydalen, 0423 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286107 
(210) Søknadsnr.: 201506554 
(730) Innehaver: 
 Meltwater News International Holdings GmbH, Rheinweg 

7, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286133 
(210) Søknadsnr.: 201514972 
(730) Innehaver: 
 Wolters Kluwer Scandinavia AB, Emigrantvägen 2 G, SE-

41463 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293606 
(210) Søknadsnr.: 201614730 
(730) Innehaver: 
 Doorling AB, c/o Happi Studios AB, Kungsgatan 37, 8 tr, 

SE-11156 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293921 
(210) Søknadsnr.: 201704356 
(730) Innehaver: 
 ENOR BUSINESS PARTNER HEIMAN TALAT, Postboks 

122 Mortensrud, 1215 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295900 
(210) Søknadsnr.: 201700914 
(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445 

Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 33817 
(210) Søknadsnr.: 40430 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
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(111) Reg.nr.: 56887 
(210) Søknadsnr.: 71161 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 60181 
(210) Søknadsnr.: 70129 
(730) Innehaver: 
 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, 

350 Fifth Avenue, 29th floor, US-NY10118 NEW YORK, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.31 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0960431 
(151) Reg.dato.: 2008.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.04 

(210) Søknadsnr.: 200805998 
(220) Inndato: 2008.05.15 
(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The word CHOBI in special characters. 
(730) Innehaver: 

 Bildanova Gulnara Giziatulovna, ul. Neginskaya, d. 
1, korp.3, kv. 15, 121352 MOSKVA, Russland (RU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear including children's 

wear, blouses, briefs and pants, trousers, ties, gaiters, 
waistcoats, singlets, hosiery, hoods (clothing), mufflers, 
tights, coveralls, suits, bathing suits, jackets, tee shirts, 
bibs not made of paper, aprons (clothing); bathrobes; 
dressing gowns; peignoirs; gowns; fancy dress 
costumes; stockings; shawls; scarves; baby nappies; 
furlined coat; skirts; petticoats; outer clothing; gymwear; 
jerseys (clothing); knitwear (clothing); uniforms; 
overcoats; parkas; babies' nappies of textile; cloaks; 
gloves (clothing); pyjamas; bathing trunks; scarves; 
dresses; raincoats; head bands (clothing); ready-made 
linings (clothing accessories); jerseys; briefs and pants; 
braces; heavy boots; layettes; pullovers; shirts; bath 
slippers; sports shoes; gym shoes; slippers; rope-soled 
sandals; socks; half-boots; football boots; clogs 
(shoes); sandals; boots; caps [headwear]; knitted caps; 
berets; caps; hats; headgear; caps; service hats; cap 
visors (headgear); shower caps; ear muffs (clothing). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1298813 
(151) Reg.dato.: 2016.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.14 

(210) Søknadsnr.: 201606342 
(220) Inndato: 2016.06.02 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.07.22, GB, UK00003119008 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Meaco (U.K.) Limited, Meaco House Parklands, 
Railton Road, GU29JX GUILDFORD, SURREY, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparatus for drying; dehumidifiers; air dehumidifiers; 

dehumidifiers for household use; industrial 
dehumidifiers; swimming pool dehumidifiers; 
humidifiers; air humidifiers; industrial humidifiers; room 
humidifiers [apparatus]; humidifiers [for household 
purposes]; air purifiers; industrial air purifiers; air 
purifiers [for household purposes]; air filters; filters for 
cleaning air; air filters for industrial use; air filters for 
household use; water filters; filters for dehumidifiers; air 
filters for dehumidifiers; antibacterial filters for 
dehumidifiers; filters for air purifiers; air filters for air 
purifiers; filters for humidifiers; water softening filters for 

humidifiers; charcoal filters for humidifiers; wall 
mounting brackets; wall mounting brackets for 
dehumidifiers; high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of apparatus for 
drying, dehumidifiers, air dehumidifiers, dehumidifiers 
for household use, industrial dehumidifiers, swimming 
pool dehumidifiers, humidifiers, air humidifiers, 
industrial humidifiers, room humidifiers [apparatus], 
humidifiers [for household purposes], air purifiers, 
industrial air purifiers, air purifiers [for household 
purposes], air filters, filters for cleaning air, air filters for 
industrial use, air filters for household use, water filters, 
filters for dehumidifiers, air filters for dehumidifiers, 
antibacterial filters for dehumidifiers, filters for air 
purifiers, air filters for air purifiers, filters for humidifiers, 
water softening filters for humidifiers, charcoal filters for 
humidifiers, wall mounting brackets, wall mounting 
brackets for dehumidifiers, high-efficiency particulate 
arrestance filters for dehumidifiers. 

  Klasse 40   Household purposes, air purifiers, industrial air 
purifiers, air purifiers [for household purposes], air 
filters, filters for cleaning air, air filters for industrial use, 
air filters for household use, water filters, filters for 
dehumidifiers, air filters for dehumidifiers, antibacterial 
filters for dehumidifiers, filters for air purifiers, air filters 
for air purifiers, filters for humidifiers, water softening 
filters for humidifiers, charcoal filters for humidifiers, 
wall mounting brackets, wall mounting brackets for 
dehumidifiers, high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1298813 
(151) Reg.dato.: 2016.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.14 

(210) Søknadsnr.: 201606342 
(220) Inndato: 2016.06.02 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.07.22, GB, UK00003119008 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Meaco (U.K.) Limited, Meaco House Parklands, 
Railton Road, GU29JX GUILDFORD, SURREY, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparatus for drying and ventilating; dehumidifiers; air 

dehumidifiers; dehumidifiers for household use; 
industrial dehumidifiers; swimming pool dehumidifiers; 
humidifiers; air humidifiers; industrial humidifiers; room 
humidifiers [apparatus]; humidifiers [for household 
purposes]; air purifiers; industrial air purifiers; air 
purifiers [for household purposes]; air filters; filters for 
cleaning air; air filters for industrial use; air filters for 
household use; water filters; filters for dehumidifiers; air 
filters for dehumidifiers; antibacterial filters for 
dehumidifiers; filters for air purifiers; air filters for air 
purifiers; filters for humidifiers; water softening filters for 
humidifiers; charcoal filters for humidifiers; wall 
mounting brackets; wall mounting brackets for 
dehumidifiers; high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of apparatus for 
drying and ventilating, dehumidifiers, air dehumidifiers, 
dehumidifiers for household use, industrial 
dehumidifiers, swimming pool dehumidifiers, 
humidifiers, air humidifiers, industrial humidifiers, room 
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humidifiers [apparatus], humidifiers [for household 
purposes], air purifiers, industrial air purifiers, air 
purifiers [for household purposes], air filters, filters for 
cleaning air, air filters for industrial use, air filters for 
household use, water filters, filters for dehumidifiers, air 
filters for dehumidifiers, antibacterial filters for 
dehumidifiers, filters for air purifiers, air filters for air 
purifiers, filters for humidifiers, water softening filters for 
humidifiers, charcoal filters for humidifiers, wall 
mounting brackets, wall mounting brackets for 
dehumidifiers, high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

  Klasse 40   Hire and rental of apparatus for drying and ventilating, 
dehumidifiers, air dehumidifiers, dehumidifiers for 
household use, industrial dehumidifiers, swimming pool 
dehumidifiers, humidifiers, air humidifiers, industrial 
humidifiers, room humidifiers [apparatus], humidifiers 
[for household purposes], air purifiers, industrial air 
purifiers, air purifiers [for household purposes], air 
filters, filters for cleaning air, air filters for industrial use, 
air filters for household use, water filters, filters for 
dehumidifiers, air filters for dehumidifiers, antibacterial 
filters for dehumidifiers, filters for air purifiers, air filters 
for air purifiers, filters for humidifiers, water softening 
filters for humidifiers, charcoal filters for humidifiers, 
wall mounting brackets, wall mounting brackets for 
dehumidifiers, high-efficiency particulate arrestance 
filters for dehumidifiers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1304515 
(151) Reg.dato.: 2015.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.28 

(210) Søknadsnr.: 201608757 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.04.07, FR, 154171487 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Compagnie Plastic Omnium, 19, avenue Jules 
Carteret, 69007 LYON, Frankrike (FR) 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Transportable buildings of metal; bins, containers, 
above-ground vessels, barrels, terminals, vats and 
receptacles of metal for urban residues, waste and 
refuse; traffic, information and road safety signs of 
metal; signaling totems and columns of metal; pipes 
and poles of metal for supporting equipment for 
information and signaling; crash barriers of metal; 
installations of metal for parking mechanical bicycles; 
all the aforesaid goods being non-luminous and non-
mechanical. 

  Klasse 7   Machines, namely, machines for gluing, welding, 
punching, cutting and processing, machine tools; guns 
for dispensing glue;  mechanical apparatus and tools 

for the automotive industry and the manufacture of 
parts for motor vehicles; anti-pollution devices for 
engines; automatic distribution machines;  painting 
machines;  spray guns for paint;  robots for the 
automotive industry and the manufacture of parts for 
motor vehicles;  industrial presses for the manufacture 
of parts for motor vehicles; molds (parts of machines) 
for the automotive industry and for the manufacture of 
parts for motor vehicles; electric machines and 
apparatus for cleaning;  machines and machine tools 
for cleaning, removing, crushing, moving, dusting and 
treating urban residues, waste and refuse 
(disposers/sweepers);  electric, pneumatic and 
hydraulic devices for opening vehicle roofs, windows 
and doors; calenders;. 

  Klasse 9   Registered on-board computer and calculator 
programs; software (recorded programs); gasoline 
gages; electric regulating apparatus; electric monitoring 
apparatus; voltage regulators for vehicles; sensors; 
electric batteries; control units, sensors and actuators 
used to control, monitor, regulate and diagnose, on 
board vehicles, systems, modules and components 
relating to the production, storage, supply and 
transformation of energy, and the decontamination of 
vehicles; on-board computer and calculator programs 
and software for the control, monitoring, regulation and 
diagnosis, on board vehicles, of systems, modules, 
control units and vehicle components relating to the 
production, storage, supply and conversion of energy, 
and the decontamination of vehicles; electric and 
electronic apparatus and instruments for weighing, 
measuring and control; apparatus for reading, 
recording, transmitting and reproducing data; software, 
particularly for managing the pre-collection, 
mechanized collection, recovery and processing of 
industrial and household waste; luminous and/or 
mechanical traffic, information and road safety 
(signaling) signs; luminous and/or mechanical signaling 
columns and totems; traffic-light apparatus [signaling 
devices]; warning triangles; reflective strips (signaling); 
fuel cells for vehicles, energy conversion apparatus for 
vehicles; control units, namely, all parts relating to the 
production, storage, supply and conversion of all forms 
of energy on board vehicles, and decontamination. 

  Klasse 11   Incinerators; disinfectant apparatus; sanitary 
installations. 

  Klasse 12   Vehicles;  apparatus for locomotion by land, air or 
water; vehicles for the maintenance and cleaning of 
roads, street furniture and play areas;  vehicles for 
transportation of waste;  garbage trucks;  dumpsters for 
the transport of household or industrial waste and 
refuse;  sprinkling trucks;  motor vehicles, motorcycles, 
vans, trucks;  spare parts for vehicles; parts and 
constituents for vehicles, namely, body parts, 
constituent parts of bodies, bumpers, shields, hoods, 
tailgates, doors, fenders, fender extensions, protective 
panels, spoilers, roofs, trunk floors, floors, shock 
absorbers;  vehicle modules; structural parts for 
vehicles;  aerodynamic elements for vehicles, 
deflectors, spoilers, air guides for vehicles; cladding 
parts for vehicles; vehicle chassis; fuel tanks for 
vehicles; caps for vehicle gasoline tanks; vehicle 
components, spare parts, systems and modules 
included in this class, namely, all parts relating to the 
production, storage, supply and conversion of all forms 
of energy on board vehicles, and decontamination;   
tanks, tubing, valves, canisters, filters and modules for 
pumping, gauging, filtering, pressure regulation, and 
mechanical, chemical or thermal protection. 

  Klasse 16   Paper and goods of paper and cardboard articles, 
namely dog waste bags in paper; green waste bags in 
paper; compost bags in paper; bags of paper for 
holding waste, refuse and urban residues. 

  Klasse 19   Transportable buildings, not of metal; non-metallic, 
non-luminous and non-mechanical traffic, information 
and road safety (signaling) signs; non-luminous and 
non-metallic signaling columns and totems; retarders 
(speed bumps), non-metallic transportable roundabouts 
for traffic lanes; non-metallic safety barriers; foundry 
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molds not of metal; shelters. 
  Klasse 20   Bins, barrels, terminals, vats, above-ground vessels, 

containers and receptacles not of metal; receptacles for 
the collection and disposal of chemical, hospital or 
similar residues; street furniture; stop beacons, display 
or information signs and boards not of metal, chairs, 
tables; non-metallic totems for signaling and road 
safety. 

  Klasse 21   Utensils and receptacles for household use not of 
precious metals or coated therewith, wastepaper 
baskets; trash cans. 

  Klasse 27   Floor coverings. 
  Klasse 28   Games, toys and play areas. 
  Klasse 35   Wholesale and retail sale services in relation to 

vehicle modules, components, spare parts, systems 
and control units; wholesale and retail sale services in 
relation to vehicle modules, components, spare parts, 
systems and control units in connection with the 
production, storage, supply and conversion of all forms 
of energy on board vehicles, and the decontamination 
of vehicles; provision of personnel for the maintenance, 
installation and replacement of terminals, bins, 
containers, above-ground vessels, barrels and vats for 
urban residues, waste and refuse; organizational 
advice relating to maintenance, installation and 
replacement of waste vats, bins, containers, above-
ground vessels, barrels and terminals; business 
planning relating to maintenance, installation and 
replacement of bins, containers, above-ground vessels, 
barrels, terminals and vats for urban residues, waste 
and refuse; consulting relating to business 
management, particularly in the field of storage, 
transport, supply and replacement of bins, containers, 
above-ground vessels, barrels, terminals and vats for 
urban residues, waste and refuse; assistance and 
business advice for companies in the field of urban 
planning and selective sorting; services in the provision 
and drawing up of statistical data and market studies in 
connection with urban planning and selective sorting; 
computer data management; collection and 
systematization of data in a central file. 

  Klasse 37   Cleaning services for public roads, urban spaces and 
play areas; services in the installation, maintenance, 
repair, replacement and cleaning of terminals, above-
ground vessels, bins, vats and containers for urban 
residues, waste and refuse; installation and 
maintenance services for street furniture; installation, 
maintenance, repair of equipment for urban planning 
and selective sorting; installation, maintenance and 
repair of play areas; building (construction) supervision.

  Klasse 38   Telecommunications; communications by computer 
terminals; provision of access to databases; electronic 
transmission of data relating to land vehicles and/or 
waste bins and/or containers and/or users of waste 
bins/containers via computer terminals; rental of 
telecommunication equipment; telecommunications 
services, namely radio localization and/or identification 
of land vehicles and/or waste bins and/or containers; 
radio, telephone communications; message 
transmission; providing private access to computer 
databases. 

  Klasse 39   Services in the collection, transport and unloading of 
urban residues and refuse; transport and storage of 
hazardous and/or special refuse and waste. 

  Klasse 40   Services in the destruction and recycling of refuse and 
waste, and the incineration thereof; treatment of 
materials; plastic recycling services; recycling services 
for plastic waste vats, bins, containers, above-ground 
vessels and terminals; advice for companies relating to 
selective sorting. 

  Klasse 41   Services in relation to training on the sorting of urban 
residues, waste and refuse; publishing of sorting 
guides, information relating to awareness raising of the 
need to sort urban residues, waste and refuse. 

  Klasse 42   Provision of technical know-how for the maintenance, 
installation and replacement of terminals, bins, 
containers, above-ground vessels, barrels, terminals 
and vats for urban residues, waste and refuse; 
construction planning, technical planning and technical 

advice for the maintenance, installation and 
replacement of bins, above-ground vessels, containers, 
barrels, terminals and vats for urban residues, waste 
and refuse; work planning and planning of technical 
projects related to the maintenance, installation and 
replacement of bins, containers, barrels, terminals and 
vats for urban residues, waste and refuse; technical 
advice relating to the environment in the field of urban 
residues, waste and refuse; analysis and consulting 
services in the field of environmental safety and 
conservation; advice and information services related 
to environmental awareness; design, development, 
updating and rental of software and databases, 
particularly for the management of the pre-collection, 
mechanized collection, recovery and treatment of 
industrial and household waste; design, development, 
updating and rental of software and databases, 
particularly for the management of the mechanized 
collection of urban residues, waste and refuse; 
research and development of new products for others; 
technical research and development; research and 
development in mechanics; research and development 
in physics; research and development in chemistry, 
biochemistry and electrochemistry; consultancy in the 
field of energy-saving; research and development 
relating to environmental protection; testing of 
materials; research and development of systems, 
modules, components, computer programs and 
software for vehicles; research and development in the 
field of reducing vehicle weight and emissions; 
research and development of sensors, actuators, 
control units; research and development of tooling and 
production lines for the automotive industry; services 
for others' use in connection with the development and 
advice on the development of products, manufacturing 
devices, control devices, control of fuel systems, and 
advice on control; services for others' use in connection 
with controlling the procedure for filling fuel tanks, 
emissions measurement of fuel and vehicle systems, 
and spare parts of the fuel system. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1348973 
(151) Reg.dato.: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Søknadsnr.: 201707390 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, 
CA90404 SANTA MONICA, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Prerecorded DVDs featuring exercise, fitness, and 

dietary information instruction; downloadable, 
interactive multimedia computer software for use in 
database management, and for use in electronic 
storage of data which provides audio, audiovisual and 
video training information on the subject of physical 
exercise, physical exercise equipment, diet and 
nutrition, and pictures, images, text, and photos related 
thereto; computer application software for mobile 
phones, portable media players, and handheld 
computers, namely, software for use in database 
management and use in electronic storage of data, in 
the field of exercise, fitness, and dietary information 
and instruction; downloadable electronic game software 
in the field of exercise, fitness, and dietary information 
and instruction. 

  Klasse 25   Tank tops, T-shirts, shirts, hooded sweatshirts, pants, 
sweatshirts, shorts, jackets, hats, caps, wristbands, 
cargo pants, sweatpants, capri pants, halter tops, 
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vests, socks. 
  Klasse 38   Streaming of video and audio material on the Internet; 

providing internet chatrooms. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 117729 
(210) Søknadsnr.: 19822854 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 33/84 - 1984.08.13

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.01.26 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Hele klassen. 
 
(730) Innehaver: 

 Spar-Kjøp AS, Postboks 54, 5257 KOKSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Harald Nøss, c/o Spar Kjøp AS, Postboks 7303 
Kokstadflaten, 5020 BERGEN, Norge 

 Kravstiller: 
 NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, 

US-NY10022 NEW YORK, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

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

100227 2028.03.09 
  

 
131459 2028.01.28 
  

 
131497 2028.01.28 
  

 
131583 2028.02.11 
  

 
131681 2028.02.18 
  

 
131737 2028.02.25 
  

 
131780 2028.03.03 
  

 
131790 2028.03.03 
  

 
132336 2028.05.27 
  

 
132900 2028.08.04 
  

 
134144 2028.11.10 
  

 
134234 2028.11.17 
  

 
15521 2028.03.22 
  

 
184811 2027.08.28 
  

 
185752 2027.10.09 
  

 
188086 2028.01.22 
  

 
188152 2028.01.29 
  

 
188167 2028.01.29 
  

 
188191 2028.01.29 
  

 
188272 2028.02.05 
  

 
188301 2028.02.05 
  

 
188363 2028.02.12 
  

 
188379 2028.02.12 
  

 
188383 2028.02.12 
  

 
188398 2028.02.12 

188498 2028.02.19 
  

 
188513 2028.02.19 
  

 
188531 2028.02.26 
  

 
188570 2028.02.26 
  

 
188712 2028.03.05 
  

 
188773 2028.03.12 
  

 
188774 2028.03.12 
  

 
188802 2028.03.12 
  

 
188803 2028.03.12 
  

 
189196 2028.04.02 
  

 
189323 2028.04.02 
  

 
189602 2028.04.23 
  

 
189806 2028.04.30 
  

 
190018 2028.05.14 
  

 
190241 2028.05.20 
  

 
1908138 2028.04.23 
  

 
191066 2028.06.25 
  

 
193265 2028.10.08 
  

 
193517 2028.10.09 
  

 
240739 2027.09.11 
  

 
241069 2027.09.26 
  

 
241116 2027.09.28 
  

 
243744 2028.01.21 
  

 
243847 2028.01.25 
  

 
243848 2028.01.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

243850 2028.01.25 
  

 
243861 2028.01.25 
  

 
243871 2028.01.25 
  

 
243886 2028.01.28 
  

 
243910 2028.01.28 
  

 
244030 2028.01.31 
  

 
244040 2028.02.01 
  

 
244083 2028.02.04 
  

 
244086 2028.02.05 
  

 
244096 2028.02.05 
  

 
244099 2028.02.05 
  

 
244102 2028.02.05 
  

 
244130 2028.02.06 
  

 
244131 2028.02.06 
  

 
244134 2028.02.06 
  

 
244137 2028.02.06 
  

 
244139 2028.02.06 
  

 
244154 2028.02.06 
  

 
244178 2028.02.07 
  

 
244245 2028.02.13 
  

 
244258 2028.02.14 
  

 
244262 2028.02.14 
  

 
244265 2028.02.14 
  

 
244486 2028.02.21 
  

 
244491 2028.02.21 
  

 
244609 2028.02.28 
  

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

244648 2028.03.03 
  

 
244709 2028.03.05 
  

 
244777 2028.03.10 
  

 
244789 2028.03.11 
  

 
244851 2028.03.13 
  

 
245230 2028.04.08 
  

 
245287 2028.04.10 
  

 
245421 2028.04.16 
  

 
245487 2028.04.18 
  

 
245519 2028.04.22 
  

 
245645 2028.04.29 
  

 
245824 2028.05.09 
  

 
245964 2028.05.20 
  

 
245975 2028.05.21 
  

 
246129 2028.06.02 
  

 
246227 2028.06.05 
  

 
246336 2028.06.11 
  

 
249525 2029.01.26 
  

 
36822 2028.02.10 
  

 
36920 2028.01.27 
  

 
38200 2028.12.22 
  

 
51530 2028.01.30 
  

 
51688 2028.01.30 
  

 
52929 2028.01.30 
  

 
73541 2028.02.02 
  

 
73585 2028.02.02 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

74513 2028.06.07 
  

 
74630 2028.06.27 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0342212 2028.01.13 
  

 
0342234 2027.12.18 
  

 
0435162 2028.01.18 
  

 
0437740 2028.01.16 
  

 
0680962 2027.08.20 
  

 
0683912 2027.12.01 
  

 
0685955 2028.01.09 
  

 
0686093 2028.01.16 
  

 
0686537 2027.12.15 
  

 
0686591 2027.12.12 
  

 
0686753 2028.01.13 
  

 
0687059 2028.01.15 
  

 
0687092 2027.11.28 
  

 
0687617 2028.01.15 
  

 
0688028 2028.01.17 
  

 
0688041 2028.01.13 
  

 
0688202 2028.01.14 
  

 
0688214 2028.01.17 
  

 
0688233 2028.01.16 
  

 
0688399 2028.01.14 
  

 
0688443 2028.01.15 
 
 

 

0688708 2028.01.13 
  

 
0691337 2028.01.13 
  

 
0692146 2027.12.30 
  

 
0692450 2028.01.13 
  

 
0692528 2027.12.15 
  

 
0692530 2027.12.15 
  

 
0694110 2028.01.13 
  

 
0713029 2028.01.08 
  

 
0934883 2027.08.16 
  

 
0935635 2027.06.05 
  

 
0935995 2027.08.23 
  

 
0941369 2027.06.27 
  

 
0942976 2027.10.09 
  

 
0947054 2027.11.16 
  

 
0947577 2027.12.06 
  

 
0947856 2027.11.22 
  

 
0948541 2027.12.03 
  

 
0948602 2027.07.26 
  

 
0948603 2027.07.26 
  

 
0949180 2027.11.28 
  

 
0949677 2027.12.10 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0950073 2027.12.21 
  

 
0950228 2027.12.11 
  

 
0950800 2028.01.14 
  

 
0950884 2027.10.24 
  

 
0951016 2027.12.14 
  

 
0951185 2027.12.20 
  

 
0951258 2028.01.07 
  

 
0951373 2027.10.24 
  

 
0951374 2027.10.24 
  

 
0951445 2027.12.07 
  

 
0951467 2027.12.14 
  

 
0951611 2027.12.21 
  

 
0951634 2027.12.14 
  

 
0951651 2028.01.22 
  

 
0951830 2028.01.09 
  

 
0951903 2027.12.26 
  

 
0952212 2028.01.14 
  

 
0952326 2028.01.16 
  

 
0952580 2028.01.03 
  

 
0952592 2028.01.14 
  

 
0952600 2028.01.17 
  

 
0952644 2028.01.14 
 
 

 

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

 
0952747 2027.11.29 
  

 
0952761 2028.01.18 
  

 
0952903 2027.12.14 
  

 
0952916 2028.01.18 
  

 
0953056 2027.12.11 
  

 
0953140 2028.01.17 
  

 
0953222 2028.01.11 
  

 
0953239 2027.12.14 
  

 
0953363 2028.01.14 
  

 
0953365 2028.01.16 
  

 
0953370 2028.01.18 
  

 
0953430 2028.01.16 
  

 
0953450 2028.01.14 
  

 
0953496 2028.01.18 
  

 
0953788 2027.12.28 
  

 
0953814 2028.01.04 
  

 
0954009 2028.01.14 
  

 
0954174 2028.01.17 
  

 
0954374 2027.12.11 
  

 
0954536 2028.01.15 
  

 
0954787 2028.01.17 
  

 
0954989 2028.01.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0955011 2028.01.18 
  

 
0955475 2028.01.14 
  

 
0955783 2028.01.14 
  

 
0955784 2028.01.14 
  

 
0955785 2028.01.14 
  

 
0955787 2028.01.16 
  

 
0956470 2028.01.09 
  

 
0956878 2028.01.14 
  

 
0956880 2028.01.14 
  

 
0956953 2028.01.14 
  

 
0957114 2027.12.17 
  

 
0957169 2027.12.28 
  

 
0957320 2028.01.18 
  

 
0957322 2028.01.18 
  

 
0957519 2028.01.09 
  

 
0958059 2028.01.11 
  

 
0958091 2028.01.17 
  

 
0958118 2027.12.15 
  

 
0958141 2027.11.21 
  

 
0958313 2028.01.16 
  

 
0958414 2028.01.16 
  

 
0958415 2028.01.16 
 
 

 

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

 
0958671 2028.01.17 
  

 
0959090 2027.12.04 
  

 
0959276 2028.01.17 
  

 
0959391 2028.01.17 
  

 
0959459 2027.12.21 
  

 
0959527 2027.12.07 
  

 
0959546 2028.01.18 
  

 
0959551 2028.01.17 
  

 
0959914A 2028.01.16 
  

 
0960057 2028.01.07 
  

 
0960585 2028.01.16 
  

 
0960969 2027.12.13 
  

 
0961307 2028.01.14 
  

 
0962613 2027.12.20 
  

 
0962999 2027.12.20 
  

 
0963183 2028.01.09 
  

 
0964460 2028.01.08 
  

 
0964631 2028.01.15 
  

 
0964709 2028.01.03 
  

 
0965731 2028.01.17 
  

 
0965976 2027.12.03 
  

 
0968119 2028.01.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0970090 2028.01.14 
  

 
0971811 2028.01.16 
  

 
0974291 2027.12.21 
  

 
0976027 2027.12.21 
  

 
0987846 2027.12.21 
  

 
0989154 2028.01.03 
  

 
1019853 2027.12.18 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0675757 2017.07.01 
  

 
0676076 2017.07.03 
  

 
0677192 2017.07.02 
  

 
0677400 2017.07.11 
  

 
0677572 2017.07.02 
  

 
0677820 2017.07.04 
  

 
0677924 2017.07.08 
  

 
0678208 2017.07.02 
  

 
0678214 2017.07.02 
  

 
0678287 2017.07.02 
  

 
0678314 2017.07.03 
  

 
0683404 2017.07.03 
  

 
0683412 2017.07.03 
  

 
0683823 2017.07.03 
  

 
0929037 2017.07.03 
  

 
0929038 2017.07.03 
  

 
0929039 2017.07.03 
  

 
0929844 2017.07.06 
  

 
0930313 2017.07.12 
  

 
0930321 2017.07.03 
  

 
0930322 2017.07.03 
  

 
0930399 2017.07.03 
  

 
0930415 2017.07.06 
  

 
0930628 2017.07.02 
  

 
0930880 2017.07.05 

0931029 2017.07.11 
  

 
0931332 2017.07.02 
  

 
0931426 2017.07.06 
  

 
0931819 2017.07.10 
  

 
0931854 2017.07.13 
  

 
0932165 2017.07.03 
  

 
0932202 2017.07.02 
  

 
0932203 2017.07.02 
  

 
0932231 2017.07.04 
  

 
0932276 2017.07.13 
  

 
0932358 2017.07.14 
  

 
0932373 2017.07.03 
  

 
0932417 2017.07.06 
  

 
0932676 2017.07.06 
  

 
0932920 2017.07.05 
  

 
0932923 2017.07.12 
  

 
0932952 2017.07.02 
  

 
0932955 2017.07.06 
  

 
0932956 2017.07.06 
  

 
0932957 2017.07.06 
  

 
0933111 2017.07.13 
  

 
0933257 2017.07.06 
  

 
0933283 2017.07.06 
  

 
0933284 2017.07.06 
  

 
0933285 2017.07.05 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0933340 2017.07.05 
  

 
0933380 2017.07.06 
  

 
0933599 2017.07.06 
  

 
0933624 2017.07.02 
  

 
0933783 2017.07.03 
  

 
0934413 2017.07.10 
  

 
0934444 2017.07.04 
  

 
0935103 2017.07.04 
  

 
0935267 2017.07.05 
  

 
0935437 2017.06.30 
  

 
0935455 2017.07.04 
  

 
0935645 2017.07.02 
  

 
0935677 2017.07.03 
  

 
0935680 2017.07.06 
  

 
0935862 2017.07.05 
  

 
0935924 2017.07.10 
  

 
0935989 2017.07.05 
  

 
0936118 2017.07.06 
  

 
0936134 2017.07.03 
  

 
0936340 2017.07.14 
  

 
0936452 2017.07.02 
  

 
0936513 2017.07.02 
  

 
0936699 2017.07.05 
  

 
0936707 2017.07.04 
  

 
0936893 2017.07.04 
  

 
0936894 2017.07.04 
  

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

0937201 2017.07.10 
  

 
0937956 2017.07.03 
  

 
0938118 2017.07.04 
  

 
0938498 2017.07.02 
  

 
0939080 2017.07.05 
  

 
0939629 2017.07.06 
  

 
0940181 2017.07.03 
  

 
0940227 2017.07.02 
  

 
0940231 2017.07.14 
  

 
0940849 2017.07.02 
  

 
0941190 2017.07.02 
  

 
0941953 2017.07.10 
  

 
0942081 2017.07.13 
  

 
0943043 2017.07.04 
  

 
0943044 2017.07.04 
  

 
0943290 2017.06.29 
  

 
0943430 2017.07.02 
  

 
0943684 2017.07.06 
  

 
0944331 2017.07.04 
  

 
0944868 2017.07.10 
  

 
0944909 2017.07.02 
  

 
0945541 2017.07.06 
  

 
0946828 2017.07.02 
  

 
0947498 2017.07.05 
  

 
0948486 2017.07.14 
  

 
0948487 2017.07.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0948488 2017.07.14 
  

 
0948489 2017.07.14 
  

 
0948491 2017.07.14 
  

 
0948492 2017.07.14 
  

 
0948607 2017.07.14 
  

 
0948609 2017.07.14 
  

 
0948610 2017.07.14 
  

 
0948612 2017.07.14 
  

 
0948614 2017.07.14 
  

 
0948615 2017.07.14 
  

 
0948616 2017.07.14 
  

 
0948618 2017.07.14 
  

 
0948619 2017.07.14 
  

 
0948621 2017.07.14 
  

 
0948622 2017.07.14 
  

 
0948625 2017.07.14 
  

 
0948717 2017.07.14 
  

 
0955348 2017.07.05 
  

 
0956236 2017.07.02 
  

 
0963012A 2017.07.02 
  

 
0964310 2017.07.05 
  

 
0964447 2017.07.14 
  

 
0976548 2017.07.02 
  

 
0976749 2017.07.02 
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            slettede internasjonale registreringer 

Slettede internasjonale registreringer 

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

0949900 2017.12.29 

0972493 2018.01.08 

1030711 2018.01.04 

1201622 2017.12.06 

1202999 2017.12.11 

1256467 2017.12.05 

1269668 2017.12.20 

1270284 2017.12.20 

1302208 2017.12.05 

1321067 2017.11.16 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1321067D) 

1326289 2017.11.16 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1326289E) 

1328463 2017.12.19 

1367392 2017.12.11 
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Avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn
 
 

Krav nummer: OP2017/00341  

Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: PERFECT HAIR AS, 
org.nr.: 918708758  

Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2017.09.16  

Innehaver: PERFECTHAIR, Raipasvingen 72, 9516 Alta  

Kravstiller: PERFECT HAIR AS, Kanonhallveien 36K, 0585 OSLO  

Grunnlag: Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er 
egnet til å forveksles med kravstillers eldre foretaksnavn PERFECT 
HAIR AS med organisasjonsnummer 913 129 490, jf. 
foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4.  

Beslutning: Patentstyret har den 2017.11.08 truffet følgende 
avgjørelse: Registreringen av foretaksnavnet PERFECTHAIR AS er 
ikke i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om 
administrativ overprøving tas ikke til følge. 
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