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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 296446 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713173 
(220) Inndato: 2017.10.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ljungmann Engros AS, Industriveien 19, 1481 HAGAN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 CREATEURENE KOMMUNIKASJON OG REKLAME 
AS, Hvamstubben 17, 2013 SKJETTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Kroker, hussiffer, beslag. 
  Klasse 11   Dusjer, lamper for belysning, toalettseter, 

dusjinstallasjoner, dusjkabinetter, klosetter, 
klosettseter, klosettskåler. 

  Klasse 20   Speil. 
  Klasse 21   Badebørster, toalettbørster. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296447 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201613083 
(220) Inndato: 2016.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lagerhaus AB, Kyrkogatan 31, SE-41108 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

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

  Klasse 16   Servietter; bordbrikker av papir; notisblokk; gavepapir; 
ferdigtrykte kort; bøker. 

  Klasse 21   Redskaper og beholdere for husholdningsformål og 
kjøkkenutstyr (ikke av edle metaller eller belagt med 
dette); kammer og svamper; børster (ikke 
malerpensler) materialer for børstebinding; råglass eller 
halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser) nemlig kunstobjekter, bordserviser og bordpynt 
(ikke av edelmetall), blomsterkrukker og -vaser, 
pudderdåser (ikke av edelt metall); serveringsbrikker; 
oppvaskstativ; oppvaskkoster; lysestaker; 
porselensartikler for dekorasjonsformål; 
oppbevaringsbokser.   

  Klasse 24   Tøyservietter; husholdningsartikler av tekstil; 
kjøkkenhåndklær [tekstil]; bordduker [tekstil]; 
bordbrikker av tekstilmateriale; oppvaskkluter; 
sengetøy og tepper. 

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
bedriftsadministrasjon; kontortjenester; 
markedsføringstjenester; online annonse- og 
reklametjenester; kommersielle informasjonstjenester; 
katalogisering og sammenstilling av varer i butikk og 
online, nemlig av møbler, hjeminnredning, innbo og 
inventar for innendørs og utendørs bruk; annonse og 
reklamevirksomhet; bedriftsledelse; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester; 
annonse og reklametjenester online; kommersielle 
informasjonstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296448 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713126 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRICO AS, Døvikveien 9, 3176 UNDRUMSDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer; bygningsmaterialer av 
metall; bærebjelker av metall; forskaling for betong av 
metall; gulv av metall; heisetau for håndtering av tung 
last, av metall; ikke-elektriske kabler og ledninger av 
vanlig metall; konstruksjoner av metall [bygninger]; 
malmer; master av metall; materialer av metall for 
stillaser; materialer for jernbaneskinner av metall; 
metaller og metallegeringer; metallkabler, ikke 
elektriske; metallrør, -koblinger og -fuger; metallrør og 
armatur; prefabrikkerte broer av metall; reisverk for 
bygninger, av metall; skillevegger av metall; stillaser av 
metall; stålkonstruksjoner; transportable bygninger av 
metall; transportable drivhus av metall; trapper av 
metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i 
andre klasser); rammeverk for bygninger, av metall; 
avstivere (støtter) av metall; broer av metall; 
brokonstruksjoner av metall; metallkabler for bruk som 
del av brokonstruksjoner. 

  Klasse 19   Asfalt, bek og bitumen; bjelker, ikke av metall; 
bygningsmaterialer, ikke av metall; bærebjelker, ikke av 
metall; forskaling for betong, ikke av metall; gulv, ikke 
av metall; konstruksjoner, ikke av metall [bygninger]; 
reisverk for bygging, ikke av metall; stillaser, ikke av 
metall; stive rør, ikke av metall, for bygging; 
transportable bygninger, ikke av metall; trapper, ikke av 
metall; stillaser og deler til stillaser av 
komposittmaterialer (ikke av metall); 
bygningsmaterialer av komposittmaterialer (ikke av 
metall); brokonstruksjoner og deler av slike 
konstruksjoner ikke av metall; kabler (ikke av metall) 
som del av bygningskonstruksjoner og 
brokonstruksjoner; bygningsmaterialer i form av 
understøttelse og temporære konstruksjoner (ikke av 
metall). 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; bygging av messeboder og -
butikker; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen veibygging; installasjonstjenester 
for bygging av stillaser, arbeids-, og byggeplattformer; 
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konstruksjon av bygninger, demninger og broer; 
konstruksjon av bygninger, veier, broer og demninger; 
konsulentbistand ved byggingstjenester; reparasjon av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for lasting og lossing; 
reparasjon og vedlikehold av byggestillaser, arbeids-, 
og byggeplattformer; reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; stillasoppsetting; stillasreparasjon; utleie av 
byggekraner; utleie av bygningsmaskiner; utleie av 
stillaser, arbeids-, og byggeplattformer; utleie av 
stillaser, plattformer, støpeformer og maskineri for bruk 
innen konstruksjon;oppsetting av reis og understøttelse 
for byggearbeider og støpearbeider; oppsetting av 
broer og brokonstruksjoner; byggevirksomhet i form av 
oppsetting av temporære konstruksjoner. 

  Klasse 39   Innpakking av varer; lagring av varer; lagring av varer 
i lagerhus; lasthåndtering; lossing av gods; utleie av 
lagerplass; varelagring; varelevering; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

  Klasse 41   Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; utleie av 
sceneutstyr; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296449 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2015.12.11, AD, 30284 
(210) Søknadsnr.: 201606645 
(220) Inndato: 2016.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 
WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296450 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713127 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

321Intution_c 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

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

kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296451 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201706464 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kulinaris AS, Trollåsveien 8, 1414 TROLLÅSEN, Norge
(740) Fullmektig: 

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

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

tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett, milkshake. 

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranter, kafeer, kaffebarer, iskrembarer; 
midlertidig innlosjering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296452 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201712369 
(220) Inndato: 2017.09.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nordisk Film & TV AS, Hammersborggata 9, 0181 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Magnetiske databærere; DVD-er og andre digitale 

opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; dataprogramvare i form av en 
applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; 
mobiltelefonspill; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; 
eksponerte filmer; kinematografiske filmer; optiske 
plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske 
dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske 
oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; 
elektroniske publikasjoner; nedlastbare billedfiler; USB-
minnepinner. 

  Klasse 16   Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; 
plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; 
bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; 
innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; 
pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; 
trykte publikasjoner; kokebøker; bøker; matmenyer; 
trykte oppskrifter og oppskriftshefter. 

  Klasse 35   Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen 
TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; 
prosjektledelse av produksjon og annen 
programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale 
media; konsulent- og rådgivningstjenester innen 
mediebransjen; publisering av reklametekster; 
produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TV-
reklameinnslag; TV- reklamevirksomhet; produksjon av 
filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for 
digitale media; organisering av messer og utstillinger 
for handels- eller reklameformål; organisering av 
kommersielle arrangementer. 

  Klasse 38   Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media 
og datanettverk; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; 
satellittoverføringer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon og 
presentasjon av radio- og fjernsynsprogrammer, filmer 
og show; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; 
drift av lotterier og lykkespill; elektronisk setting; 
filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; 

filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; 
fjernsynsunderholdning som involverer telefonisk 
publikumsdeltakelse; fotografering; fotografireportasjer; 
forlagsvirksomhet; innspillingsstudioer; interaktive 
telefonkonkurranser; interaktive 
underholdningstjenester for bruk med mobiltelefon; 
kinounderholdning; layouttjenester; 
nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram; organisering 
av konkurranser (opplæring eller underholdning); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
radiounderholdning; redigering av videobånd; 
radiounderholdning; skriving av tekster; 
teaterunderholdning; tekstforfattervirksomhet; teksting; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; 
tilveiebringelse av videoklipp via mobil- eller 
datanettverk for underholdnings- og eller 
undervisningsformål; utleie av lydopptak og av 
forhåndsinnspilte show, filmer, radio- og 
fjernsynsforestillinger; utgivelse av bøker; utgivelse av 
tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av 
lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; 
videofilming. 

  Klasse 45   Lisensiering av eiendomsrett; forvaltning av rettigheter 
til programmer beregnet på visning i fjernsyn, på 
videogram, på film, for sending i radio, for digitale 
media og dertil nærliggende media; forvaltning av 
rettigheter til manuskripter, bøker, musikk og ulike 
former av lydopptak. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296453 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201710596 
(220) Inndato: 2017.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Krausz Industries Development Ltd, 6 Hapatish St., IL-
66559 TEL-AVIV, Israel 

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

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

  Klasse 6   Metallrør koblinger og forbindelsesledd; 
koblingsanordninger for metallrør; festeklemmer for 
kabel eller rør av metall; jernbeslag av metall for rør; 
metallklemmer; forbindelsesledd av metall 
[metallkonstruksjoner]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296454 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201710597 
(220) Inndato: 2017.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Krausz Industries Development Ltd, 6 Hapatish St., IL-
66559 TEL-AVIV, Israel 

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

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

  Klasse 6   Metallrør koblinger og forbindelsesledd; 
koblingsanordninger for metallrør; festeklemmer for 
kabel eller rør av metall; jernbeslag av metall for rør; 
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metallklemmer; forbindelsesledd av metall 
[metallkonstruksjoner]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296455 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711440 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SKAGERAK FILM AS, Postboks 80, 3290 STAVERN, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet. 
  Klasse 41   Utgivelse av aviser, tidsskrifter, kataloger og brosjyrer.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296456 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711868 
(220) Inndato: 2017.09.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karo Pharma AB, Nybrokajen 7, 5tr, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy; strømpebukser; tights; strømper; sokker.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296457 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201712745 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WAVE LIFE SCIENCES LTD., 8 Cross Street, #10-00 
PWC Building, SG-048424 SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Nukleinsyresekvenser og kjemiske reagenser for 
medisinske formål; farmasøytiske preparater for 
behandling av genetiske sykdommer og lidelser; 
terapeutiske midler med nukleinsyre for behandling av 
Huntingtons sykdom, Duchenne muskeldystrofi og 
inflammatorisk tarmsykdom; terapeutiske midler med 
nukleinsyre; farmasøytiske og terapeutiske preparater 
og substanser for forebyggelse, behandling og 
diagnose av nevrodegenerative sykdommer, nemlig, 
Alzheimer, Parkinson og Huntingtons sykdommer; 
farmasøytiske og terapeutiske preparater og 

substanser for forebyggelse, behandling og diagnose 
av immunforstyrrelser, nemlig, psoriasis, reumatoid 
artritt, lupus, Crohns sykdom, inflammatorisk 
tarmsykdom og multippel sklerose; farmasøytiske og 
terapeutiske preparater og substanser for diagnose og 
behandling av virus, bakterielle, metabolske, endokrine, 
muskelskjelett, kardiovaskulære, hjerte, genitourinære, 
onkologiske, hepatologiske, oftalmiske, respiratoriske, 
nevrologiske, gastrointestinale, hormonelle, 
inflammatoriske, dermatologiske, psykiatriske og 
immunsystemrelaterte sykdommer og lidelser. 

  Klasse 42   Forsknings- og utviklingstjenester i innen legemidler, 
genetikk, terapeutika , legemiddelformulering og 
leveranse; vitenskapelig forskning; vitenskapelig 
forskning i forbindelse med legemidler, medisin og 
terapeutiske midler med nukleinsyre; forskning , 
utvikling og testing av tjenester innen nukleinsyre 
terapeutika for medisinske og vitenskapelige 
anvendelser; medisinsk forskning; 
laboratorieforskningstjenester knyttet til legemidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296458 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201712750 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mekanisk utstyr og maskiner, og computer 
maskinvare og computer applikasjoner, for forsyning, 
overvåking, optimalisering, og kontroll av binde- og 
herdeprosesser innen treklebing- og 
trebeleggingsindustrien. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296459 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.24, EM, 013770342 
(210) Søknadsnr.: 201711178 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 nyheter365 AB, Box 3061, SE-10361 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; Kommersiell handel og forbrukerinformasjon; 
Bedriftsassistanse, -ledelse og administrasjon; 
Bedriftsanalyser, -undersøkelser og -informasjon; 
Kontortjenester; Reklame; Reklametjenester; 
Reklamebyråtjenester; Reklame, direkte 
markedsføring; Grafiske reklametjenester; Utleie av 
reklameplass og reklamemateriell; Undersøkelser 
knyttet til reklame; Bedriftskonsultasjon knyttet til 
reklame; Reklame og markedsføring; 
Bedriftsrådgivning knyttet til reklame; Sammenstilling 
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av reklame; Reklame, inkludert reklame online via 
datanettverk; Konsulenttjenester knyttet til reklame; 
Rådgivningstjenester innen reklame; Utarbeidelse av 
reklametekster; Publiseringstjenester knyttet til 
reklametekster; Undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; Markedsundersøkelser og 
bedriftsanalyser; Undersøkelser som involverer 
bedrifts- eller forretningsvirksomhet; 
Markedsundersøkelser; Markedsundersøkelser og 
markedsstudier; Markedsføringsprognoser; 
Markedsføringskampanjer; Nyhetsutklippstjenester; 
Markedsføring via direkte tilkobling til datanettverk og 
nettsteder; Salgsfremmende tjenester, annonsering og 
markedsføring via nettsteder online; 
Søkemotoroptimalisering; Tilveiebringelse av 
markedsføringsrådgivning innen sosiale medier; 
Formidling av reklame for andre; Sammenstilling, 
produksjon og formidling av reklamemateriell; 
Undersøkelser/studier av forretningsinformasjon. 

  Klasse 41   Nyhetsrapportering; Nyhetsprogramtjenester; 
Nyhetsreportertjenester; Nyhetsrapporteringstjenester; 
Publisering av nyhetsbrev; Nyhetsprogramtjenester  for 
overføring via Internett; Nyhetsprogramtjenester  for 
radio og fjernsyn; Utdanning/undervisning; 
Utdanning/opplæring; Underholdning; 
Underholdningsinformasjon; Sports- og 
idrettsaktiviteter; Kulturelle aktiviteter; Kulturelle- og 
idrettsaktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; Forskning; 
Designtjenester; Grafisk design; Illustrasjonstjenester 
(design); Kommersielle designtjenester; Industriell 
analysetjenester; Design og utvikling av programvare; 
Design og utvikling av datamaskin- og programvare; 
Design og etablering av nettsteder; Hosting av 
nettsteder; Etablering, design og vedlikehold av 
nettsteder; Etablering, design, utvikling og vedlikehold 
av nettsteder for tredjeparter; Design, opprettelse, 
hosting og vedlikehold av nettsteder for andre; 
Administrasjon av nettsteder for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296460 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.20, EM, 016626483 
(210) Søknadsnr.: 201713131 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PEPTONIC medical AB, Gustavlundsvägen 143, SE-
16751 BROMMA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Dietetiske tilskudd og preparater; legemidler og 

naturlegemidler; alternativmedisinske preparater; 
legemiddelpreparater; nevnte varer i området 
vaginaatrofi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296461 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201802222 
(220) Inndato: 2018.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPERFORMANCE AS, Postboks 8, 3167 
ÅSGÅRDSTRAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]
  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester; Organisering, drift og 

overvåkning av salg og salgsfremmende 
incentivprogrammer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296462 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201712845 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAMBA NDIAYE, Frogner Plass 1, 0266 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  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  •  
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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 
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 
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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 
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 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  • 
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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 
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 
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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 
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  •  
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Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
eiendomsprosjekter  •  Installasjon av apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder  
•  Installasjon av apparater/utstyr for oppvarming, 
kjøling, klimaanlegg, tørking, ventilasjon og 
støvavtrekksanlegg  •  Installasjon av armaturer og 
beslag for bygninger  •  Installasjon av audiovisuelt 
utstyr  •  Installasjon av automatiseringsutstyr for 
bygninger  •  Installasjon av belysning  •  Installasjon av 
bordkledning  •  Installasjon av brannalarmer  •  
Installasjon av brannsikringsutstyr  •  Installasjon av 
byggeisolasjon  •  Installasjon av datamaskinvare  •  
Installasjon av dører og vinduer  •  Installasjon av 
dørlukkere  •  Installasjon av døråpnere  •  Installasjon 
av døråpnere og -lukkere  •  Installasjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr i biler  •  Installasjon av elektriske lys- 
og strømsystemer  •  Installasjon av energieffektivt 
utstyr  •  Installasjon av fotoelektriske celler og moduler  
•  Installasjon av gass- og vannrørledninger  •  
Installasjon av gasstilførsels- og distribusjonsutstyr  •  
Installasjon av gipspaneler  •  Installasjon av glass i 
konservatorier, vinduer, dører og drivhus  •  Installasjon 
av gulvfliser  •  Installasjon av hydraulisk utstyr  •  
Installasjon av industrimaskiner  •  Installasjon av 
industriovner  •  Installasjon av inngjerdinger  •  
Installasjon av interiør i lystbåter  •  Installasjon av 
isolasjon i hulvegg  •  Installasjon av 
isolasjonsmaterialer  •  Installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer  •  
Installasjon av isoleringsglass i konservatorier, vinduer, 
dører og drivhus  •  Installasjon av kabler for 
internettilgang  •  Installasjon av kjøkkenapparater  •  
Installasjon av kjøkkenskap  •  Installasjon av 
kjøleutstyr  •  Installasjon av klimaanlegg  •  Installasjon 
av klimaanlegg for bruk i renrom  •  Installasjon av 
kokeapparater  •  Installasjon av kommersielle 
kokeapparater  •  Installasjon av kommunikasjonsutstyr  
•  Installasjon av kontormaskiner  •  Installasjon av 
kontrollsystemer for klimaanlegg  •  Installasjon av 
lynavledere  •  Installasjon av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
metaller  •  Installasjon av maskinvare for datasystemer 
•  Installasjon av maskinvare for internettilgang  •  
Installasjon av maskinvare og kabler for internettilgang  
•  Installasjon av miljøkontrollsystemer  •  Installasjon 
av miljøkontrollsystemer for renrom  •  Installasjon av 
miljøvernsystemer  •  Installasjon av motorer  •  
Installasjon av møbler  •  Installasjon av møbler for 
butikker  •  Installasjon av parabolantenner  •  
Installasjon av personheiser  •  Installasjon av presser 
for metallbearbeiding  •  Installasjon av radiosystemer 
og -nettverk  •  Installasjon av regnvanntanker  •  
Installasjon av renromsystemer  •  Installasjon av 
rørisolasjon  •  Installasjon av rørlegging  •  Installasjon 
av rørleggingssystemer  •  Installasjon av sanitærutstyr  
•  Installasjon av septiktanker  •  Installasjon av 
sikkerhetssystemer  •  Installasjon av sikkerhetsutstyr  • 
Installasjon av skipsinteriør  •  Installasjon av 
solvarmesystemer  •  Installasjon av 
støvavtrekksanlegg  •  Installasjon av systemer for 
drenering av regnvann  •  Installasjon av systemer for 
forvaring av kjæledyr på et bestemt område  •  
Installasjon av systemer for oppsamling av regnvann  •  
Installasjon av systemer for opptak av regnvann  •  
Installasjon av telefonlinjer  •  Installasjon av 
telefonutstyr  •  Installasjon av telt  •  Installasjon av 
termisk isolasjon for bygninger  •  Installasjon av tregulv 
•  Installasjon av tyverisikre enheter  •  Installasjon av 
tørkeapparater  •  Installasjon av utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål  • 
Installasjon av utstyr for generering av kraft  •  
Installasjon av utstyr for kjøkken og vask  •  Installasjon 
av utstyr for produksjon av olje  •  Installasjon av utstyr 
for reaktiv strømkompensasjon  •  Installasjon av 
vannforsyningsutstyr  •  Installasjon av vannrør  •  
Installasjon av varme- og kjøleapparater  •  Installasjon 
av varme-, lys- og kokeapparater  •  Installasjon av 
varmeapparater  •  Installasjon av veggkledninger  •  

Installasjon av ventilasjons- og støvavtrekksanlegg  •  
Installasjon av ventilasjonsutstyr  •  Installasjon av 
vinduer  •  Installasjon eller reparasjon av låser  •  
Installasjon eller vedlikehold av låser og fremskaffelse 
av relatert informasjon  •  Installasjon og reparasjon av 
airconditionapparater  •  Installasjon og reparasjon av 
antenner  •  Installasjon og reparasjon av brannalarmer  
•  Installasjon og reparasjon av datamaskiner  •  
Installasjon og reparasjon av datamaskinvare  •  
Installasjon og reparasjon av dørrammer  •  Installasjon 
og reparasjon av elektriske apparater  •  Installasjon og 
reparasjon av forretnings- og kontormaskiner og utstyr  
•  Installasjon og reparasjon av fryseutstyr  •  
Installasjon og reparasjon av heiser  •  Installasjon og 
reparasjon av innbrudds- eller brannalarmer  •  
Installasjon og reparasjon av kjøleanlegg  •  Installasjon 
og reparasjon av klimaanleggsystemer  •  Installasjon 
og reparasjon av lagerdepoter  •  Installasjon og 
reparasjon av låser  •  Installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsutstyr  •  Installasjon og reparasjon av 
ovner  •  Installasjon og reparasjon av persienner  •  
Installasjon og reparasjon av rørledninger  •  
Installasjon og reparasjon av smelteovner  •  
Installasjon og reparasjon av telefoner  •  Installasjon 
og reparasjon av tv-utstyr  •  Installasjon og reparasjon 
av tyverialarmer  •  Installasjon og reparasjon av 
vanningsanlegg  •  Installasjon og reparasjon av varme-
, ventilasjons- og klimaanleggsystemer  •  Installasjon 
og reparasjon av vinduspersienner  •  Installasjon og 
reparasjon av vindusrammer  •  Installasjon og 
vedlikehold av datamaskinvare for overføring av data 
for ekstern avlesing av strømmålere  •  Installasjon og 
vedlikehold av elektronisk utstyr  •  Installasjon og 
vedlikehold av fabrikkanlegg og -utstyr  •  Installasjon 
og vedlikehold av fotoelektriske installasjoner  •  
Installasjon og vedlikehold av innbrudds- eller 
brannalarmer  •  Installasjon og vedlikehold av 
maskinvare for datanettverk og internettilgang  •  
Installasjon og vedlikehold av oljeledninger  •  
Installasjon og vedlikehold av overrislingsanlegg  •  
Installasjon og vedlikehold av solfangerinstallasjoner  •  
Installasjon og vedlikehold av trafikkontrollutstyr  •  
Installasjon og vedlikehold av utstyr og instrumenter 
innen overføring og kringkasting  •  Installasjon, 
endring, utskifting og reparasjon av låser  •  
Installasjon, konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av 
energi- og strømgenererende apparater, utstyr og 
installasjoner  •  Installasjon, reparasjon og vedlikehold 
av kondensatorer, dampkondensatorer, radiatorer for 
motorer, luftettervarmere, kjelerør  •  Installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av renromsfasiliteter og 
utstyr  •  Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
utstyr for oppvarming  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av apparater og instrumenter for leding, 
veksling, omforming, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatiseringssystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiseringsutstyr for 
bygninger  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatisk utstyr for åpning og lukking av halvrunde 
vinduer over dører  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatisk utstyr for åpning og lukking 
av takvinduer  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av automatisk utstyr for åpning og lukking av 
ventilasjonsspjeld  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatisk utstyr for åpning og lukking 
av vinduer  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatisk utstyr for åpning og lukking av vinduer, 
halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatiske dører og bommer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatiske 
dører og porter  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatiske nødutganger  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ballast for skip  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av batterier og 
akkumulatorer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av belysning  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av bore- og gruveutstyr  •  Installasjon, 
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vedlikehold og reparasjon av bore- og gruveverktøy  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av brann- og 
røykbarrierer  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av brann- og sikkerhetsalarmer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av brannalarmer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
brannalarmer, røykvarslere og varmedetektorer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
brannalarmer, røykvarslere og varmedetektorer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dataeksternenheter  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare og 
eksternenheter  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare og elektronisk 
undervisningsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datanettverk og it-utstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av dentalt utstyr og 
instrumenter  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av dører og gjerder  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk belysning  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk 
utstyr  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektrisk og elektronisk utstyr for bruk innen 
automasjon  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av elektrisk utstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektriske enheter  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektriske stasjoner og 
styringssystemer for maskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektronisk 
databehandlingsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk kontrollutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektronisk kontrollutstyr  • 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk 
overvåkingsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk, elektrisk og mekanisk utstyr  
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
embarkeringsbroer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av etikettmaskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fjernkontrollutstyr for 
skifte av trykkplater  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av fjernvarmeanlegg  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av formblåsemaskiner  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
forseglingsmaskiner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av fotoelektriske celler og moduler  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av fotoelektriske 
moduler  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
frittstående gittermaster  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gass- og strømsystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av gass-, strøm og 
vannforsyningsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gatebelysning  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av heiser  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av hydraulisk utstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av hydrauliske systemer for 
biler  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
hydrauliske systemer for maskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av høytrykkslinjer, slanger og 
rørledninger for hydrauliske systemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av industrimaskiner  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
industrimaskiner og produksjonsanlegg  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av innbruddsalarmer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av jernbanespor 
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kassaapparater  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av katalysatorer  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av kirurgisk utstyr og instrumenter  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av kirurgisk, 
medisinsk, dentalt og veterinærisk utstyr og 
instrumenter  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kjelsystemer  •  Installasjon, vedlikehold og 

reparasjon av kjelsystemer og solenergisystemer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kjøkkenmøbler  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av kjøle- og klimaanleggsystemer for 
temperaturstyrte miljøer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøleutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av klimaanlegg  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av klimaanleggsystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kloakksystemer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av klokker og 
andre ur- og kronometriske instrumenter  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kompressorer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer, luftpumper og vakuumpumper  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, ventilatorer, 
luftfiltre, vekselstrømsgeneratorer, trykkregulatorer og 
oljeutskillere  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kontormaskiner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kortlesere  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kraftverk og strømnett  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kringkastingsutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kvalitetskontrollutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av laste- og lossemaskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av led-belysning  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av luftfiltre  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av luftpumper  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
luftrenseutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftrenseutstyr  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av luftundersøkelsesutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner for 
bruk i forlagsindustrien  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner for plastbearbeiding  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner for 
å fylle beholdere  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner i grafisk industri  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner innen grafisk 
industri  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
maskinvare for databehandlingsutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskinvare for 
datakommunikasjonsnettverk  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskinvare for 
datanettverk  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av medisinsk utstyr og instrumenter  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekanisk åpning og 
lukking av takvinduer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk åpning og lukking av 
ventilasjonsspjeld  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk åpning og lukking av vinduer  • 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
åpning og lukking av vinduer, halvrundt vindu over dør, 
takvinduer og ventilasjonsspjeld  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av 
metallbearbeidingsmaskiner  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av meteorologiske master  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av minibanker  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av myntteller- og 
sorteringsmaskiner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måle- og testutstyr og instrumenter  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av måleutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av oljeutskillere  
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
omformingsanlegg og kraftverk  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av omformingsanlegg, 
kraftverk, bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
pakkemaskiner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av passasjerheiser, rullende fortau, 
embarkeringsbroer og rulletrapper  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av personheiser  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
produksjonsmaskiner og -utstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av pumper og 
pumpestasjoner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av påfyllingsmaskiner  •  Installasjon, 
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vedlikehold og reparasjon av regulerings-, overvåkings-
og kontrollutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rengjøringsmaskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av rullende fortau  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av røykvarslere  
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av sikkerhets- 
og autentiseringsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av sikkerhetsutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av solcellepaneler for 
generering av strøm, solfangere og fotoelektriske 
moduler  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solenergisystemer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av solfangere  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av sorteringsmaskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av spillemaskiner, 
jukebokser og telekommunikasjonsutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
støpemaskiner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av systemer for eksosgassreduksjon  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av systemer, 
maskineri og utstyr for bearbeiding av metall og blikk  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av telefon- og 
kommunikasjonsutstyr  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telefoner  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telekommunikasjonsutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr 
og -instrumenter  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av temperaturkontrollutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trappeheiser  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkeripresser  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av trykkeripresser  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser og andre 
maskiner for bruk i forlagsindustrien  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser og deler  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkeripresser og deler  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av trykkregulatorer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av tørkeutstyr  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av understell og karosseri på 
biler  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr 
for autentisering av dokumenter  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for bruk innen 
gruvedrift  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen gruvedrift, dagbrudd og 
steinbryting  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av utstyr for bruk innen kullbryting  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for bruk innen 
nedrivning  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen veibygging  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for generering av 
strøm  •  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for generering av strøm  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for oppvarming, 
luftrensing, kjøling, tørking, ventilering, 
temperaturkontroll og klimaanlegg  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for strømforsyning  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for varetransport  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for å 
undersøke autentisering av pengesedler  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr metallbearbeiding  • 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
instrumenter innen måling, signalisering og overvåking  
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vakuumpumper  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av valser for maskiner  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av valseverk  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vannforsyningsutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmeanlegg  
•  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
varmeapparater  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av varmeisolasjonssystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av varmesystemer  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

vekselstrømsgeneratorer  •  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vektapparater  •  Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av ventilasjonssystemer  •  Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ventilasjonsutstyr  •  
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av ventilatorer  • 
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 
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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]  •  
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 
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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 
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 -
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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 
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  •  
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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 
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 
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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, 
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 
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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 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 

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: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296463 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201706518 
(220) Inndato: 2017.05.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISTANBUL GRILL OG CAFE B YILDIRIM, Markveien 
56B, 0550 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg av matvarer. 
  Klasse 40   Bearbeiding av matvarer; produksjon av matvarer (for 

3.part). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296464 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201709436 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GIP Development, 2-4, rue du Château d'Eau, LU-3364 

LEUDELANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet; forretningsledelse; 

forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringskonsultasjoner; 
markedsstudier; produktmarkedsføring; 
markedsundersøkelser; markedsanalyser; 
markedsføringsstrategier; evaluering av markedsdata; 
markedsvurderinger; ledelsesbistand; konsultasjoner 
for forretnings- og bedriftsledelse; 
forretningsledelsesanalyse; forretningsplanlegging; 
forretningsevaluering; forretningsinformasjon; 
rådgivning for forretningsledelse; salgsledelse; 
bokføring; forretningsprosjektledelse; kategoriledelse; 
evaluering av resultater i forhold til benchmark-
referanse; bedriftsrapporter; organisering av 
begivenheter, utstillinger, messer og visninger for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål; 
innkjøp; forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; kommersielle 
formidlingstjenester; mekling av handelsvirksomhet for 
tredjepart; tjenester for styring av forsyningskjede; 
konsultasjoner om forretninger knyttet til forsyningen av 
kvalitetsstyringssystemer; lagerstyring; 
varelagerstyring; datavarelagerstyring; 
varebestillingstjenester; bestilling av varer for andre; 
kundeservice, nemlig markedsføringsråd, kompilering 
av informasjon i databaser, oppdatere og vedlikeholde 
data i databaser; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukere [forbrukerrådgivning]; ledelse i kundeforhold; 
kompilering av informasjon i databaser; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; administrasjon av 
data-arkiver; administrasjon av databaser; 
administrasjon av datafiler; innsamling og systematisk 
ordning av data i en sentral fil; salgsfremmende 
tjenester ved kjøps- eller salgstidspunkt, for andre; 
tjenester for bedriftsplanlegging; lagerstyring av varer. 

  Klasse 39   Emballering og lagring av varer; lager-
/forsendelsessporing; lagring; konsulenttjenester 
vedrørende lagring; leie av lagring; lagerstyring; 
logistikkstyring; distribusjon; levering; tilveiebringe 
informasjon relatert til distribusjon; tilveiebringe 
informasjon relatert til levering; fysisk oppbevaring av 
elektronisk lagrede data eller dokumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296465 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713200 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-

NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296466 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.05, US, 87/516,814 
(210) Søknadsnr.: 201709465 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

H3O 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Red.com, LLC, 34 Parker, US-CA92618 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for innhenting, opptak, overføring og 

gjengivelse av lyd og bilder; apparater og 
vitenskapelige instrumenter for bruk innenfor fotografi, 
kinematografi, optikk, signalering, lyd og 
telekommunikasjon; apparater og instrumenter for 
omdanning, innsamling, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; kameraer; digitale stillbilde og 
bevegelsesbildekameraer; digitale filmkamera systemer 
og tilbehør, solgt enkeltvis eller som en enhet, 
bestående av kameraer, kameralinser, 
kompaktflashkort, elektronisk minne, maskindrivere, 
batterier, opptaksmoduler, prosesseringsmoduler, 
elektroniske inndata/utdata moduler, video-monitorer 
and flatpanel visningsskjermer, alt for bruk i akkvisisjon, 
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frembringelse, lagring, levering, manipulering, opptak, 
avspilling og visning video, film, fotografier og 
multimedia data; modulære digitale kamera systemer 
og tilbehør, solgt enkeltvis eller som en enhet, 
bestående av kameraer, kameralinser, elektroniske 
kamerasøker, kraftmoduler, prosesseringsmoduler, 
bildebehandlingsmoduler, opptaksmoduler, 
kompaktflashkort, elektronisk minne, maskindrivere for 
videoopptakere, videomonitorer og flatpanel 
visningsskjermer, alt for bruk i akkvisisjon, 
frembringelse, lagring, levering, manipulering, opptak, 
avspilling og visning video, film, fotografier og 
multimedia data; kameralinser; digitale bildesensorer 
for digitale stillbilde og bevegelsesbildekameraer og for 
håndholdte innretninger, nemlig smarttelefoner, 
mobiltelefoner, nettbrett og klokker; elektroniske 
inndata/utdata moduler for digitale kamera system 
dataoverføringer; batterier; dataopptakere, nemlig 
flashmediakort, kompaktflashkort, SIM-kort, 
hurtigdrivere og maskindrivere; integrerte kretser; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; håndholdte mobile elektroniske digitale 
innretninger for sending og mottak av telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data, for bruk som en 
digital formatlydspiller og for bruk som en håndholdt 
datamaskin, som digital personlig assistent, elektronisk 
dagbok, elektronisk notatblokk og kamera; mobile 
innretninger, nemlig mobiltelefoner, smarttelefoner og 
nettbrett; flatpanel visningsskjermer; visningsskjermer 
for datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, klokker, fjernsynsapparater og 
kamerasøkere; videotelefoner og datamaskin 
periferiutstyr; tilbehør til datamaskiner og 
mobiltelefoner, nemlig mobiltelefondeksler, 
mobiltelefonetuier, batterier, oppladbare batterier, 
batteriladere, ladere for elektriske batterier, 
hodetelefoner, stereohodetelefoner, øreplugger; 
stereohøyttalere, lydhøyttalere for hjemmebruk, 
lydhøyttalere for mobiltelefoner, smarttelefoner og 
håndholdte enheter, personlige stereohøyttaler 
apparater, mikrofoner, lydadaptere for bruk i bil, 
hodetelefoner, fjernkontroller, forbindelseskabler, 
kraftadaptere, forankringsstasjoner, og adapterplugger; 
lydgjengivelsesapparater; lydhøyttalere; øreplugger; 
hodetelefoner; mikrofoner; 
stemmeopptakingsapparater, nemlig digitale 
stemmeopptakere; talegjenkjenningsapparater, nemlig 
mikrofoner for mottak av tale-data; fjernkontroller for 
kontroll av håndholdte digitale elektroniske innretninger 
for bruk som telefon, håndholdt computer, og audio og 
videospillere; trådløse kommunikasjonsinnretninger for 
tale, data, audio eller video overføringer; frittstående 
omformingsenheter; bildeskjermer for fjernsyn og 
kringkasting; videoskjermer; smartklokker; 
tidtakingsapparater; digitale videospillere og 
projektorer; computer software programmer for takning, 
prosessering og redigering av lyd, stillbilder og 
bevegelige bilder inn i et elektronisk leveringsformat; 
programvare til bruk innen området digital stillbilde eller 
spillefilm innspilling og redigering, fargekorreksjon, 
fargegradering, fargeskalering, og fargebalanse; 
computer operativsystem; operativsystem for mobile 
innretninger; programvare for bruk innen området 
digital stillbilde eller spillefilm innspilling, opprettelse og 
redigering; computer maskinvare og programvare for 
tilveiebringelse av integrert telefon kommunikasjon med 
databaserte globale informasjonsnettverk; 
dataspillmaskiner og videotelefoner; programvare for 
interaktiv underholdning; elektroniske spillprogrammer 
for mobiltelefoner; elektroniske spillprogrammer for 
håndholdte elektroniske enheter; elektroniske 
spillprogrammer for trådløse enheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296467 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711179 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

N365 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 nyheter365 AB, Box 3061, SE-10361 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; Kommersiell handel og forbrukerinformasjon; 
Bedriftsassistanse, -ledelse og administrasjon; 
Bedriftsanalyser, -undersøkelser og -informasjon; 
Kontortjenester; Reklame; Reklametjenester; 
Reklamebyråtjenester; Reklame, direkte 
markedsføring; Grafiske reklametjenester; Utleie av 
reklameplass og reklamemateriell; Undersøkelser 
knyttet til reklame; Bedriftskonsultasjon knyttet til 
reklame; Reklame og markedsføring; 
Bedriftsrådgivning knyttet til reklame; Sammenstilling 
av reklame; Reklame, inkludert reklame online via 
datanettverk; Konsulenttjenester knyttet til reklame; 
Rådgivningstjenester innen reklame; Utarbeidelse av 
reklametekster; Publiseringstjenester knyttet til 
reklametekster; Undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; Markedsundersøkelser og 
bedriftsanalyser; Undersøkelser som involverer 
bedrifts- eller forretningsvirksomhet; 
Markedsundersøkelser; Markedsundersøkelser og 
markedsstudier; Markedsføringsprognoser; 
Markedsføringskampanjer; Nyhetsutklippstjenester; 
Markedsføring via direkte tilkobling til datanettverk og 
nettsteder; Salgsfremmende tjenester, annonsering og 
markedsføring via nettsteder online; 
Søkemotoroptimalisering; Tilveiebringelse av 
markedsføringsrådgivning innen sosiale medier; 
Formidling av reklame for andre; Sammenstilling, 
produksjon og formidling av reklamemateriell; 
Undersøkelser/studier av forretningsinformasjon. 

  Klasse 41   Nyhetsrapportering; Nyhetsprogramtjenester; 
Nyhetsreportertjenester; Nyhetsrapporteringstjenester; 
Publisering av nyhetsbrev; Nyhetsprogramtjenester  for 
overføring via Internett; Nyhetsprogramtjenester  for 
radio og fjernsyn; Utdanning/undervisning; 
Utdanning/opplæring; Underholdning; 
Underholdningsinformasjon; Sports- og 
idrettsaktiviteter; Kulturelle aktiviteter; Kulturelle- og 
idrettsaktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; Forskning; 
Designtjenester; Grafisk design; Illustrasjonstjenester 
(design); Kommersielle designtjenester; Industriell 
analysetjenester; Design og utvikling av programvare; 
Design og utvikling av datamaskin- og programvare; 
Design og etablering av nettsteder; Hosting av 
nettsteder; Etablering, design og vedlikehold av 
nettsteder; Etablering, design, utvikling og vedlikehold 
av nettsteder for tredjeparter; Design, opprettelse, 
hosting og vedlikehold av nettsteder for andre; 
Administrasjon av nettsteder for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296468 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201614793 
(220) Inndato: 2016.12.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cable News Network, Inc., One CNN Center, US-
GA30303 ATLANTA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Kringkastingstjenester via tråder, kabler, satellitt, 
radio, internett, trådløse nettverk og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; strømming av video og lyd 
innhold via internett, trådløse nettverk og andre 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
video og lyd innhold via video-on-demand; tilveiebringe 
online fora innen områdene underholdning og nyheter; 
tilveiebringe internett chatterom og elektroniske 
oppslagstavler for overføring av beskjeder blant 
brukere innen områdene underholdning og nyheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296469 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713206 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Janet Lanka (PVT) LTD, 15, Sinsapa Road, LK-6 

COLOMBO, Sri Lanka 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk; eteriske oljer; sminkepreparater; 

sminkeprodukter; hårpleiepreparater; 
hårpleieprodukter; ikke-medisinske massasjeoljer for 
hodebunnbehandling; hårkremer og -væsker; 
kosmetisk hodebunnbalsam; hårkremer; 
hodebunnkremer; håroljespray; ikke-medisinske 
hodebunnbehandlingsmidler; sjampo; hårbalsam; 
hårpermanentbehandlingsmidler; ikke-medisinske 
kremer for personlig pleie; skjønnhetspleiepreparater; 
skjønnhetspleieprodukter; ikke-medisinske 
kroppspleiepreparater; ikke-medisinske 
kroppspleieprodukter; kroppsoljespray; essenser for 
hudpleie; kosmetiske ansiktspleieprodukter; kosmetiske 
øyegeler; ikke-medisinske kremer for øynene; serum 
for kosmetisk bruk; kosmetisk ansiktsskrubbeprodukter; 
ansiktsrensemidler; ikke-medisinske antibakterielle 
ansiktsvaskemidler; kosmetiske hudpleiepreparater; 
kosmetiske hudpleieprodukter; kosmetiske 
ansiktsmasker; rensende masker; ikke-medisinske 
massasjekremer; ikke-medisinske massasjeoljer; 
aromaterapioljer; rensende oljer, skum, geler, væske 

og lotioner; eksfolieringsprodukter for pleie og rensing 
av huden; ikke-medisinske badegeler; dusjgeler; ikke-
medisinske badeprodukter; dusjpreparater; 
kroppskrubbeprodukter; skrubbpreparater, unntatt for 
medisinsk bruk; fuktighetsgivende kroppskremer og -
væsker (unntatt for medisinske formål); 
fuktighetsgivende lotioner (kosmetikk); hudbalsam 
(kosmetikk); ikke-medisinske leppepomader; 
håndpleiepreparater; håndkremer; ikke-medisinske 
fotbalsam, kremer og pulver; fotbad; 
neglebehandlingsgeler (kosmetikk); 
neglebehandlingslotioner (kosmetikk); neglebalsam; 
neglelakk; neglerevitaliserende lotioner (kosmetikk); 
ikke-medisinske preparater for pleie av neglene; dufter; 
roseoljer; røkelsespinner; salver (ikke-medisinske); 
duftende tre; duftposer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296470 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201614777 
(220) Inndato: 2016.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.08 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

TV 2 TIPPEKAMPEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

tjenester for andre; innsamling, systematisering og 
kommersialisering av forbrukerinformasjon og 
kundedata; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; tilveiebringelse av nettbaserte 
oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); 
alle forannevnte tjenester også via regionale eller 
globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av 
lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; 
utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og 
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, 
lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
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redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296471 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711181 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 nyheter365 AB, Box 3061, SE-10361 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 
1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 

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

tjenester; Kommersiell handel og forbrukerinformasjon; 
Bedriftsassistanse, -ledelse og administrasjon; 
Bedriftsanalyser, -undersøkelser og -informasjon; 
Kontortjenester; Reklame; Reklametjenester; 
Reklamebyråtjenester; Reklame, direkte 
markedsføring; Grafiske reklametjenester; Utleie av 
reklameplass og reklamemateriell; Undersøkelser 
knyttet til reklame; Bedriftskonsultasjon knyttet til 
reklame; Reklame og markedsføring; 
Bedriftsrådgivning knyttet til reklame; Sammenstilling 
av reklame; Reklame, inkludert reklame online via 
datanettverk; Konsulenttjenester knyttet til reklame; 
Rådgivningstjenester innen reklame; Utarbeidelse av 
reklametekster; Publiseringstjenester knyttet til 
reklametekster; Undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; Bedrifts- og 
virksomhetsundersøkelser; Datastyrte 
markedsundersøkelsetjenester; Markedsundersøkelser 
og markedsstudier; Markedsundersøkelser og 
bedriftsanalyser; Markedsundersøkelser; Bedrifts- og 
markedsundersøkelser; Markedsundersøkelser og 
analysetjenester; Markedsføringsprognoser; 
Markedsføringskampanjer; Nyhetsutklippstjenester; 
Annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende- og 
markedsføringstjenester; Markedsføring via direkte 
tilkobling til datanettverk og nettsteder; 
Salgsfremmende tjenester, annonsering og 
markedsføring via nettsteder online; 
Søkemotoroptimalisering; Tilveiebringelse av 
bedriftsinformasjon innen sosiale medier; 
Tilveiebringelse av markedsføringsrådgivning innen 
sosiale medier; Sammenstilling, produksjon og 
formidling av reklamemateriell; Formidling av reklame 
for andre; Undersøkelser/studier av 
forretningsinformasjon; Undersøkelser som involverer 
bedrifts- eller forretningsvirksomhet. 

  Klasse 41   Nyhetsrapporteringstjenester; Publisering av 
nyhetsbrev; Nyhetsprogramtjenester  for overføring via 
Internett;  Utdanning/undervisning; Underholdning; 
Underholdningsinformasjon; Underholdningstjenester; 
Sports- og idrettsaktiviteter; Kulturelle aktiviteter; 
Kulturelle- og idrettsaktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; Forskning; 
Designtjenester; Grafisk design; Illustrasjonstjenester 
(design); Kommersielle designtjenester; Industriell 
analysetjenester; Design og utvikling av programvare; 

Design og utvikling av datamaskin- og programvare; 
Design og etablering av nettsteder; Etablering, design 
og vedlikehold av nettsteder; Tjenester knyttet til design 
av nettsteder på Internett; Hosting av nettsteder; 
Etablering, design, utvikling og vedlikehold av 
nettsteder for tredjeparter; Administrasjon av nettsteder 
for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296472 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201700679 
(220) Inndato: 2017.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

IT'S YACHTING, NOT CRUISING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SEADREAM YACHT CLUB LTD, Postboks 14, 1312 
SLEPENDEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Fartøy til bruk på land og i luften; kjøretøyer; fly; biler; 
tog. 

  Klasse 43   Tilberedning av mat og drikke; drift og tilveiebringelse 
av restaurant, bar og serveringssted; midlertidig 
overnatting; reservering og resepsjonisttjenester av 
midlertidig innkvartering, administrasjon av innsjekk og 
utsjekk. 

  Klasse 44   Helsespatjenester for helse og velvære til kropp og 
sjel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296473 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.10, US, 87/405,229 
(210) Søknadsnr.: 201713233 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 
US-DE19803 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296474 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711180 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Svalinn Cap Systems AG, Gartenstrasse 4, CH-6300 

ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Gummi, guttaperka, klebemiddel, asbest, glimmer; 

plast i ekstrudert form for bruk i produksjon; pakking, 
stopping og isolerende materialer; fleksible rør, ikke av 
metall; gummipropper; gummipropper for industrielle 
emballasjebeholdere. 

  Klasse 20   Beholderkapsler; korker; propper av kork; propper av 
korkimitasjon; kapsler av plast; ikke-metalliske 
skrukapsler for containere; emballasjebeholdere av 
plast. 

  Klasse 21   Glasskapsler; glasspropper; husholdnings- eller 
kjøkkenredskaper og containere; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet glass (unntatt glass som brukes i 
bygninger); glassvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296475 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713231 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stronghold Invest AB, Box 7795, SE-10396 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

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

  Klasse 35   Forretningsanalyse, forskning og 
informasjonstjenester; markedsføringsundersøkelser; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon for bedrifter, 
datastyrt filbehandling; tilveiebringelse av statistisk 
næringslivsinformasjon; markedsundersøkelser, 
prisanalyseringstjenester; kostpris analyse, 
bedriftsvurderinger; tilveiebringelse av kommersiell 
informasjon.  

  Klasse 36   Finansanalyser; eiendomsforvaltning; taksering av 
fast eiendom; finansieringstjenester for bedrifter; 
forskingstjenester relatert til finans; finansiell 
rådgivning.  

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og design relatert dertil; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester; teknologiske 
tjenester og forskning relatert dertil; 
industrianalysetjenester; industriell forskning; 
programvare utvikling; design av datamaskinsystemer; 
design og utvikling av datamaskinvare; tekniske 

designtjenester; vitenskapelige tjenester og forskning 
relatert dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296476 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201711398 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRICELINE.COM EXPRESS 
DEALS 

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

 priceline.com LLC, a limited liability company of 
Delaware, 800 Connecticut Avenue, US-CT06854 
NORWALK, USA 

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

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; dataprogramvare; 
mobilapplikasjonsprogramvare; nedlastbare 
programvare i form av mobilapplikasjoner for 
reservasjon og bestilling av transporter, reiser, flyreiser 
og leiebiler; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner for matchende av kjøpere og 
potensielle kjøpere av transporter, reiser, flyselskaper 
og leiebiler tjenester med spesielle leverandører av 
slike tjenester; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner for fremskaffelse av sammenligning 
av informasjon om priser for transporter, reiser, fly, og 
leiebiler; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner som fremskaffer informasjon om 
transporter, reiser, flyselskaper, flyreiser og leiebiler; 
nedlastbare programvare i form av mobilapplikasjoner 
for reservasjoner og bestillinger for midlertidig losji og 
overnatting; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner for matchende av kjøpere og 
potensielle kjøpere av hoteller, feriesteder og 
ferieleiligheter med spesielle leverandører av slike 
tjenester; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner for fremskaffelse av sammenligning 
av informasjon om priser til hotell, feriested og 
overnatting; nedlastbare programvare i form av 
mobilapplikasjoner for fremskaffelse av informasjon om 
hoteller, feriesteder og ferieleiligheter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; markedsføring; PR-tjenester; 
salgsfremmende tjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende 
tjenester for transporter, reiser, flyselskaper, leiebiler, 
ferier, hotell og feriested bransjer; reklamevirksomhet 
og salgsfremmende tjenester for transporter, reiser, 
flyselskaper, leiebiler, ferie, hotell og feriested bransjer; 
framskaffelse av sammenligning av Informasjon om 
priser online for transport, reiser, ferier, flyselskaper, 
leiebiler, hoteller, feriesteder, og midlertidig losji og 
overnatting; matchende potensielle kjøpere av 
transporter, reiser, flyselskaper, ferier, leiebiler, hotell, 
feriesteder og overnattingstjenester med spesielle 
leverandører av slike tjenester. 

  Klasse 39   Organisering av reiser; reisebyrå og bookingtjenester; 
transportreservasjonstjenester; reisebyrå tjenester, 
nemlig, for reservasjoner og bestillinger for transporter, 
reiser, flyreiser og leiebiler; framskaffelse av 
informasjon vedrørende transporter, reiser, flyreiser og 
leiebiler.  

  Klasse 43   Overnattingstjenester; reservasjonstjenester for 
overnatting; reisebyrå tjenester, nemlig, for 
reservasjoner og bestillinger for midlertidig losji og 
overnatting, inkludert i hoteller og feriesteder; 
framskaffelse av informasjon vedrørende midlertidig 
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losji og overnatting, hoteller og feriesteder. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296477 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(210) Søknadsnr.: 201713221 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Castrol Limited, Technology Centre, Whitchurch Hill, 
GB-RG87QR PANGBOURNE, READING, Storbritannia

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Smøremidler; motoroljer; smøremidler til biler og 
motorkjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296478 
(151) Reg.dato.: 2018.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.19, US, 87/417,567 
(210) Søknadsnr.: 201713208 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart House,Sir William 
Place, GG-GY14EZ ST. PETER PORT, Guernsey 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinske skjeggrensemidler, oljer og pomader; 
kluter, våtservietter eller servietter impregnert med 
hudrensemiddel; sett bestående hovedsakelig av ikke-
medisinske hudpleiepreparater; sett bestående 
hovedsakelig av ikke-medisinske 
skjeggpleiepreparater, nemlig ikke-medisinsk 
skjeggrensemidler, oljer og pomader; kosmetikk; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; make-up-fjernere; 
neglepleiepreparater; glitter for bruk som kosmetikk på 
ansikt og kropp; pudderdåser bestående hovedsakelig 
av kosmetikk; skjønnhetssett bestående hovedsakelig 
av kosmetikk; parfymer; hårpleiemidler; ikke-
medisinske bademidler; såper. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og online 
detaljhandelstjenester vedrørende ikke-medisinske 
skjeggrensemidler, oljer og pomader, kluter, 
våtservietter eller servietter impregnert med 
hudrensemiddel, sett bestående hovedsakelig av ikke-
medisinske hudpleiepreparater, sett bestående 
hovedsakelig av ikke-medisinske 
skjeggpleiepreparater, nemlig ikke-medisinsk 
skjeggrensemidler, oljer og pomader, kosmetikk, ikke-
medisinske hudpleiepreparater, make-up-fjernere, 
neglepleiepreparater, glitter for bruk som kosmetikk på 
ansikt og kropp, pudderdåser bestående hovedsakelig 
av kosmetikk, skjønnhetssett bestående hovedsakelig 
av kosmetikk, parfymer, hårpleiemidler, ikke-
medisinske bademidler, såper, kosmetikkvesker som 
selges tomme, kosmetikkbørster og kosmetiske 
blyantspissere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296479 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201706448 
(220) Inndato: 2017.05.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compusoft AS, Nordbergsvingen 22, 1738 
BORGENHAUGEN, Norge 

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

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

  Klasse 9   Software, softwareapplikasjoner, mobile applikasjoner 
og databaser for grafisk utforming og innredning av 
rom, herunder bad og kjøkken. Software, 
softwareapplikasjoner, mobile applikasjoner og 
databaser for grafisk gjengivelse av innredning av rom, 
herunder bad og kjøkken. Software, 
softwareapplikasjoner, mobile applikasjoner og 
databaser for spesifikasjon, prissetting og bestilling av 
innredning av rom, herunder bad og kjøkken basert på 
grafisk utforming og gjengivelse. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
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og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; detaljhandel og engroshandel av 
byggevarer, stuemøbler, kjøkkenmøbler, 
soveromsmøbler, kjøkken- og baderomsinnredninger 
og -utstyr; online salg av glassvarer, porselen og 
keramikk samt tekstiler og erstatninger for tekstiler, 
lintøy, gardiner av tekstil eller plast, kjøkken- og 
baderomsinnredninger og -utstyr; markedsføring og 
kundeinformasjon ved videresalg av varer 
forkommende i butikker og stormarkeder; 
distribusjonsløsninger for netthandel; online 
annonsering på datanettverk og direkte til forbrukere. 

  Klasse 37   Tjenester relatert til bygging, oppussing, renovering, 
vedlikehold av bad og kjøkken. 

  Klasse 42   Design, utvikling, programmering, drift og vedlikehold 
av software, softwareapplikasjoner, mobile 
applikasjoner og databaser for innredning av rom, 
grafisk gjengivelse av innredning av rom og 
spesifikasjon, prissetting og bestilling av innredning av 
rom, herunder basert på grafisk utforming og 
gjengivelse. Konsulenttjenester for design, utvikling, 
programmering, drift og vedlikehold av software, 
softwareapplikasjoner, mobile applikasjoner og 
databaser for innredning av rom, grafisk gjengivelse av 
innredning av rom og spesifikasjon, prissetting og 
bestilling av innredning av rom, herunder basert på 
grafisk utforming og gjengivelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296480 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201606463 
(220) Inndato: 2016.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HETLAND TRENING, Tittelsnesvegen 5 B, 5518 

HAUGESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Badebukser; Bukser; Damebenklær; Gensere; Hatter; 
Hodebekledning [hattemakerarbeide]; Hodeplagg; 
Jakker; Jerseyklær; Klær; Klær for gymnastikk; Skjorte 
(kortermet); Skjorter; Skyggeluer; Sokker; 
Sportssingleter; Trøyer; T-skjorter; Underskjorter; 
Undertrøyer; Yttertøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296481 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201713220 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, 
Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   CD, video/DVD, dataspill, refleks, refleksvest. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av 

radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, 
bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og 
andre digitale medier. 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, 
bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på 
internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt 
internett og andre digitale medier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296482 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.15, EM, 017097651 
(210) Søknadsnr.: 201710774 
(220) Inndato: 2017.08.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SportMe AB, Nålvägen 6, SE-93157 SKELLEFTEÅ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Hjelmer til bruk i sport. 
  Klasse 25   Sportsklær; fritidsklær; sko til fritidsbruk; sko til sport; 

hodeplagg; hansker. 
  Klasse 28   Spill; leker; baller til sport; gymnastikk- og 

sportsartikler; vesker tilpasset sportsartikler; 
støtdempende pads til beskyttelse mot skader 
[sportsartikler]. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til spill og leker samt 
gymnastikk- og sportsartikler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296483 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201713163 
(220) Inndato: 2017.10.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORWELL AS, Fugleskjærgata 8, 6900 FLORØ, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296484 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.12, US, 87/408,924 
(210) Søknadsnr.: 201713204 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(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 16   Trykt materiale, nemlig magasiner, bøker, hefter, 

brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev og kataloger innen 
farmasøytiske preparater til menneskelig bruk (human 
bruk). 

  Klasse 44   Helse- og omsorgstjenester, nemlig å tilveiebringelse 
av informasjon til leger, helsepersonell og pasienter 
innen området for farmasøytiske preparater til 
menneskelig bruk (human bruk); tilveiebringelse av 
informasjon innenfor feltet farmasøytiske preparater til 
menneskelig bruk (human bruk), via et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 296485 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201708175 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 5   Frysetørret kjøtt for medisinske formål.   
  Klasse 22    Elastisk nett for kjøttprodukter.  
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; geleer, 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296486 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201708185 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296487 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201708187 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296488 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201708192 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296489 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201708193 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296490 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201713230 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cannon Hygiene International Ltd, Unit 38, Airways 

Industrial Estate, IE-17 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Gro- og spiredrepende midler [germicider]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296491 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201707529 
(220) Inndato: 2017.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
inkludert apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av klorofyllinnhold i planter, apparater, instrumenter og 
sensorer til måling av gjødselinnhold i jord,  apparater, 
instrumenter og sensorer til måling av nitrogenkrav i 
avlinger og apparater, instrumenter og sensorer til 
måling, spredning, fordeling og distribuering av gjødsel, 
apparater, instrumenter og sensorer til måling av 
nedbør,  apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av mineralinnhold i jord; databehandlingsutstyr og 
software til å kontrollere og regulere spredning av 
gjødsel; utstyr til måling, dosering og miksing av gass 
og væsker, herunder de bestående primært av 
software, elektroniske kontrollpaneler, sensorer, 
innsprøytingspumper, strømmingsmålere, strømmings- 
og trykkbrytere, trykkindikatorer og –regulatorer, 
doseringsventiler og alarmsystemer; gassdetektorer; 
manometre; apparater for opptak, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksdisker; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; software, 
inkludert software for måling av nitrogenkrav i avlinger 
og software til måling, spredning, fordeling og 
distribusjon av gjødsel, software til måling av 
klorofyllinnhold i planter, software til måling av 
gjødselinnhold i jord, software til måling av 
mineralinnhold i jord, software til måling, dosering og 
miksing av gass og væsker; applikasjoner (app’er); 
apparater, instrumenter og sensorer for utslippskontroll 
og reduksjon av forurensende gasser og andre 

forurensende stoffer, herunder apparater, instrumenter 
og sensorer for utslippskontroll av NOx og SOx og H2S 
og apparater, instrumenter og sensorer for reduksjon 
av NOx og SOx og H2S; software til måling, dosering 
og miksing av gass og væsker; software til 
utslippskontroll og reduksjon av forurensende gasser 
og andre forurensende stoffer, herunder software til 
utslippskontroll av NOx og SOx og H2S og software til 
reduksjon av NOx og SOx og H2S; apparater, 
instrumenter og sensorer til bruk i landbruk, hagebruk, 
akvakultur og skogbruk og maritime tjenester; 
apparater, instrumenter og sensorer til spredning og 
fordeling av flytende brensel, brenseltilsetninger, 
kjemiske tilsetninger, bensin og diesel til 
servicestasjoner og deres tilbehør, spesielt 
måleenheter, overvåkingsenheter og 
doseringsdispensere; software til spredning og 
fordeling av flytende brensel, brenseltilsetninger, 
kjemiske tilsetninger, bensin og diesel til 
servicestasjoner og deres tilbehør, spesielt 
måleenheter, overvåkingsenheter og 
doseringsdispensere. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester relatert til landbruk, hagebruk, akvakultur og 
skogbruk og maritime tjenester; industriell analyse og 
forskningtjenester relater til landbruk, hagebruk, 
akvakultur og skogbruk og maritime tjenester; 
industriell analyse og forskningstjenester relatert til 
måling av klorofyllinnhold i planter, måling av 
gjødselinnhold i jord, måling av nitrogenkrav i avlinger 
og måling, tilpassing og distribuering av gjødsel, måling 
av nedbør, måling av mineralinnhold i jord, 
utslippskontroll og reduksjon av forurensende gasser 
og andre forurensende stoffer, herunder 
utslippsskontroll av NOx og SOx og H2S og reduksjon 
av NOx og SOx og H2S. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296492 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201707530 
(220) Inndato: 2017.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 

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, 
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signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
inkludert apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av klorofyllinnhold i planter, apparater, instrumenter og 
sensorer til måling av gjødselinnhold i jord,  apparater, 
instrumenter og sensorer til måling av nitrogenkrav i 
avlinger og apparater, instrumenter og sensorer til 
måling, spredning, fordeling og distribuering av gjødsel, 
apparater, instrumenter og sensorer til måling av 
nedbør,  apparater, instrumenter og sensorer til måling 
av mineralinnhold i jord; databehandlingsutstyr og 
software til å kontrollere og regulere spredning av 
gjødsel; utstyr til måling, dosering og miksing av gass 
og væsker, herunder de bestående primært av 
software, elektroniske kontrollpaneler, sensorer, 
innsprøytingspumper, strømmingsmålere, strømmings- 
og trykkbrytere, trykkindikatorer og –regulatorer, 
doseringsventiler og alarmsystemer; gassdetektorer; 
manometre; apparater for opptak, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksdisker; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; software, 
inkludert software for måling av nitrogenkrav i avlinger 
og software til måling, spredning, fordeling og 
distribusjon av gjødsel, software til måling av 
klorofyllinnhold i planter, software til måling av 
gjødselinnhold i jord, software til måling av 
mineralinnhold i jord, software til måling, dosering og 
miksing av gass og væsker; applikasjoner (app’er); 
apparater, instrumenter og sensorer for utslippskontroll 
og reduksjon av forurensende gasser og andre 
forurensende stoffer, herunder apparater, instrumenter 
og sensorer for utslippskontroll av NOx og SOx og H2S 
og apparater, instrumenter og sensorer for reduksjon 
av NOx og SOx og H2S; software til måling, dosering 
og miksing av gass og væsker; software til 
utslippskontroll og reduksjon av forurensende gasser 
og andre forurensende stoffer, herunder software til 
utslippskontroll av NOx og SOx og H2S og software til 
reduksjon av NOx og SOx og H2S; apparater, 
instrumenter og sensorer til bruk i landbruk, hagebruk, 
akvakultur og skogbruk og maritime tjenester; 
apparater, instrumenter og sensorer til spredning og 
fordeling av flytende brensel, brenseltilsetninger, 
kjemiske tilsetninger, bensin og diesel til 
servicestasjoner og deres tilbehør, spesielt 
måleenheter, overvåkingsenheter og 
doseringsdispensere; software til spredning og 
fordeling av flytende brensel, brenseltilsetninger, 
kjemiske tilsetninger, bensin og diesel til 
servicestasjoner og deres tilbehør, spesielt 
måleenheter, overvåkingsenheter og 
doseringsdispensere. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester relatert til landbruk, hagebruk, akvakultur og 
skogbruk og maritime tjenester; industriell analyse og 
forskningtjenester relater til landbruk, hagebruk, 
akvakultur og skogbruk og maritime tjenester; 
industriell analyse og forskningstjenester relatert til 
måling av klorofyllinnhold i planter, måling av 
gjødselinnhold i jord, måling av nitrogenkrav i avlinger 
og måling, tilpassing og distribuering av gjødsel, måling 
av nedbør, måling av mineralinnhold i jord, 
utslippskontroll og reduksjon av forurensende gasser 
og andre forurensende stoffer, herunder 
utslippsskontroll av NOx og SOx og H2S og reduksjon 
av NOx og SOx og H2S. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296493 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201711870 
(220) Inndato: 2017.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esteri Pesulakoneet Oy, Kaakelikaari 8, FI-01720 
VANDA, Finland 

(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøy); 

koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); salgsautomater; 
vaskemaskiner for hjemmebruk og industriell bruk; 
vaskemaskiner og sentrifuger for vaskeri; maskiner for 
feiing, rengjøring, vasking og klesvask; blåsemaskiner; 
dreneringsmaskiner; maskiner for tekstilindustrien; 
vaskeapparater; maskiner for pressing (rulling) av 
klesvask; klespresser; brettemaskiner for klesvask; 
tørrensing maskiner; vaskemaskiner innebygd 
tørkefasiliteter; myntstyrte vaskemaskiner; betalingskort 
styrte vaskemaskiner; bil vaskemaskiner; teppe 
vaskemaskiner; industrielle robot vaskemaskiner; deler 
og tilbehør til alle forannevnte varer. 

  Klasse 9   Myntstyrte mekanismer; kassaapparater, kalkulatorer, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare for 
datamaskiner; programmerbare elektroniske brytere; 
elektronisk kontrollutstyr for husholdningsapparater; 
elektriske strømfordelere; alarmer og varslingsutstyr; 
elektriske fjernkontroller og trådløse kontrollere for fjern 
overvåke og kontrollere funksjon og status av andre 
elektriske, elektroniske, og mekaniske innretninger og 
systemer; dataprogramvare for bruk til å fjern overvåke 
og kontrollere vaskemaskiner; automatiserte 
vaskemiddeldispensere; dataprogramvare for 
elektronisk betalingssystemer; elektroniske 
betalingsterminaler; elektroniske betalingsterminaler for 
vaskemaskiner; elektroniske oppslagstavler; 
instruksjonsmanualer i elektronisk format; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; tørkeskap; 
avfuktingsapparater; klestørkere;tørkemaskiner for klær 
uten varme; tørketromler (varmetørkere) for bruk ved 
klesvask; gass tørkemaskiner for klesvask; lufttørkere; 
tørkeapparater og installasjoner; evaporatorer; tekstil 
damper; varmeakkumulatorer; varme regeneratorer; 
varmluftsapparater; vaskerom dampkjeler; elektriske 
klestørkere; dampproduserende installasjoner; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 

  Klasse 21   Tørkestativ for klesvask; kleskurver; strykebrett; 
buksepresser; klær strekkere. 

  Klasse 37   Reparasjon, vedlikehold, montering og installasjon og 
service av vaskemaskiner, klestørkere og 
vaskeromsapparater; tøyvasking; tørking av klær; utleie 
av klestørkere; utleie av vaskemaskiner; tilbydelse av 
vaske- og tørkefasiliteter; tilbydelse av informasjon 
vedrørende vaskeritjenester; installasjon av 
vaskeromsapparater; reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle vaskemaskiner; reparasjon eller vedlikehold 
av kjøretøys vaskeinstallasjoner; stryking av tekstiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296494 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.14, EM, 016363608 
(210) Søknadsnr.: 201710563 
(220) Inndato: 2017.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-10425 
STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Spiselige og bearbeidete frø, kjerner, nøtter og 
mandler; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, fruktkompotter; melk 
og melkeprodukter. 

  Klasse 30   Frokostblandinger, grøt og gryn; mel og 
næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; 
overtrukne nøtter; pasta; korn i knust form; müsli; 
granola; ferdige blandinger for tilvirkning av brød, 
bakverk, grøt og puddinger. 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidete jordbruksprodukter; ubearbeidete 
og ubehandlete frø, kjerner, nøtter og såvarer; ferske 
frukter og grønnsaker, samt ferske urter; kli. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296495 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201711871 
(220) Inndato: 2017.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Esteri Pesulakoneet Oy, Kaakelikaari 8, FI-01720 

VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøy); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); salgsautomater; 
vaskemaskiner for hjemmebruk og industriell bruk; 
vaskemaskiner og sentrifuger for vaskeri; maskiner for 
feiing, rengjøring, vasking og klesvask; blåsemaskiner; 
dreneringsmaskiner; maskiner for tekstilindustrien; 
vaskeapparater; maskiner for pressing (rulling) av 
klesvask; klespresser; brettemaskiner for klesvask; 
tørrensing maskiner; vaskemaskiner innebygd 
tørkefasiliteter; myntstyrte vaskemaskiner; betalingskort 
styrte vaskemaskiner; bil vaskemaskiner; teppe 
vaskemaskiner; industrielle robot vaskemaskiner; deler 
og tilbehør til alle forannevnte varer. 

  Klasse 9   Myntstyrte mekanismer; kassaapparater, kalkulatorer, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare for 
datamaskiner; programmerbare elektroniske brytere; 
elektronisk kontrollutstyr for husholdningsapparater; 
elektriske strømfordelere; alarmer og varslingsutstyr; 
elektriske fjernkontroller og trådløse kontrollere for fjern 
overvåke og kontrollere funksjon og status av andre 
elektriske, elektroniske, og mekaniske innretninger og 
systemer; dataprogramvare for bruk til å fjern overvåke 
og kontrollere vaskemaskiner; automatiserte 

vaskemiddeldispensere; dataprogramvare for 
elektronisk betalingssystemer; elektroniske 
betalingsterminaler; elektroniske betalingsterminaler for 
vaskemaskiner; elektroniske oppslagstavler; 
instruksjonsmanualer i elektronisk format; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; tørkeskap; 
avfuktingsapparater; klestørkere; tørkemaskiner for 
klær uten varme; tørketromler (varmetørkere) for bruk 
ved klesvask; gass tørkemaskiner for klesvask; 
lufttørkere; tørkeapparater og installasjoner; 
evaporatorer; tekstil damper; varmeakkumulatorer; 
varme regeneratorer; varmluftsapparater; vaskerom 
dampkjeler; elektriske klestørkere; dampproduserende 
installasjoner; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 

  Klasse 21   Tørkestativ for klesvask; kleskurver; strykebrett; 
buksepresser; klær strekkere. 

  Klasse 37   Reparasjon, vedlikehold, montering og installasjon og 
service av vaskemaskiner, klestørkere og 
vaskeromsapparater; tøyvasking; tørking av klær; utleie 
av klestørkere; utleie av vaskemaskiner; tilbydelse av 
vaske- og tørkefasiliteter; tilbydelse av informasjon 
vedrørende vaskeritjenester; installasjon av 
vaskeromsapparater; reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle vaskemaskiner; reparasjon eller vedlikehold 
av kjøretøys vaskeinstallasjoner; stryking av tekstiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296496 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201712390 
(220) Inndato: 2017.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RESTONE AS, Vestlundveien 11, 5145 

FYLLINGSDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

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

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); steinprodukter for 
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byggingsformål; stein for bygging og konstruksjon; 
steiner; murstein; monumenter av stein; betong; 
byggeelementer av betong. 

  Klasse 35   Administrasjon av prosjekter; design og planlegging 
av forretningsstrategi knyttet til prosesser for uttak og 
avsetning av stein- og overskuddsmasser; rådgivning 
relatert til det forannevnte. 

  Klasse 40   Bearbeiding av og omdanning av mineralressurser, 
steinmaterialer og andre råmaterialer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; produktutvikling; produktutvikling relatert til 
mineralressurser, steinmaterialer og andre råvarer; 
teknisk rådgivning i forbindelse med produktutvikling; 
teknisk prosjektplanlegging; teknisk design og 
planlegging av prosesser relatert til uttak og avsetning 
av stein- og overskuddsmasser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296497 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201315792 
(220) Inndato: 2013.12.31 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.31 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nardo Bil AS, Postboks 6013, 7434 TRONDHEIM, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Import og salg av nye og brukte biler og tilbehør til 
biler, taksering av kjøretøy, bilforhandlervirksomhet, 
markedsføring av biler og deler til biler. 

  Klasse 37   Verksted- og reparasjonsvirksomhet. Vedlikehold og 
oppretting av kjøretøy, oppretting av skader, lakkering 
av kjøretøy 

  Klasse 39   Tjenester for utleie og leasing av kjøretøyer 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296498 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(210) Søknadsnr.: 201400260 
(220) Inndato: 2014.01.02 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.02 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nardo Bil AS, Postboks 6013, 7434 TRONDHEIM, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Import og salg av nye og brukte biler og tilbehør til 

biler, taksering av kjøretøy, bilforhandlervirksomhet, 
markedsføring av biler og deler til biler. 

  Klasse 37   Verksted- og reparasjonsvirksomhet. Vedlikehold og 
oppretting av kjøretøy, oppretting av skader, lakkering 

av kjøretøy. 
  Klasse 39   Tjenester for utleie og leasing av kjøretøyer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296499 
(151) Reg.dato.: 2018.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.10, JM, 72257 
(210) Søknadsnr.: 201713223 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg; skjorter, t-skjorter, gensere, 
joggedresser, benklær, bukser, shorts, ermeløse 
topper, regntøy, tøysmekker og –overstykker, skjørt, 
bluser, kjoler, strømpeholdere, strikkegensere, jakker, 
kåper og frakker, regnfrakker, kjeledresser og 
skidresser, slips, morgenkåper, hatter og luer, capser, 
skyggeluer, belter, svettebånd, skjerf, nattøy, 
pysjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, 
joggesko, sandaler, ankelstøvletter, tøffelsokker, 
badetøy, vanntette klær, samt maskerade- og 
halloweenkostymer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296500 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713238 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, US-
CA95354 MODESTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296501 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713133 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Discovery Communications, LLC, One Discovery 
Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Forhåndsinnspilte audiovisuelle opptak, lydbånd, 
videobånd, videoplater, CD-plater, DVD-er og 
multimedia programvare innspilt på CD-ROM, alle med 
temaer av generell menneskelig interesse; elektroniske 
læringsspill på området elektroniske spillprogrammer 
for undervisningsformål; videospilldisker; 
dataspilldisker; elektroniske spillprogrammer; 
nedlastbare ringetoner, grafikk, ringe-tilbake-toner, 
levendegjørende ringere, videoringere og 
levendegjørende skjermsparere via internettet og 
trådløse innretninger; solbriller; digitale media, nemlig 
nedlastbare forhåndsinnspilte videoklipp, 
forhåndsinnspilte lydklipp, tekst og grafikk holdt i 
elektroniske personlige computere og håndholdte 
trådløse innretninger, alle viser emner av vanlige 
menneskers interesser; nedlastbart lyd-, video- og 
audiovisuelt innhold levert via datanettverk og 
kommunikasjonsnettverk med TV-programmer og 
videoopptak alle med temaer av generell menneskelig 
interesse; dataprogramvare for bruk i prosessering, 
overføring, mottak, organisering, manipulering, 
avspilling, gjennomgang, reprodusering og streaming 
av lyd-, video- og multimedieinnhold, inkludert tekst-, 
data-, bilde-, lyd-, video- og audiovisuelle filer som alle 
har temaer av generell menneskelig interesse; 
dataprogramvare for å kontrollere driften av lyd- og 
videoenheter og for visning, søking og/eller avspilling 
av lyd, video, fjernsyn, filmer, andre digitale bilder og 
annet multimedieinnhold; dataprogramvare for 
interaktiv underholdning, som gjør det mulig for brukere 
å tilpasse visning, lytting og spillopplevelse ved å velge 
og arrangere visning og ytelse av lyd-, video- og 
audiovisuelle elementer; nedlastbar programvare for 
mobile enheter. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett, 
kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt, eller 
interaktive multimedia nettverk; lyd og 
videokringkasting over Internett; overføring av 
informasjon innenfor det audiovisuelle området; TV-
kringkasting; kabel-TV kringkasting; satellitt-TV 
kringkasting; mobile medietjenester i form av 
elektronisk overføring, kringkasting av utsendelse av 
underholdnings-medie-innhold; podcasting tjenester; 
webcasting tjenester (Internett-kringkasting); video-on-
demand overføringstjenester; skaffe tilveie on-line-
forum for overføring av beskjeder mellom brukere; 
skaffe tilveie on-line chatterom og elektroniske 
oppslagstavler for overføring av meldinger mellom 
brukere innen allmenn interesse. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig 

multimedieprogrammer innen almen interesse, 
distribuert via ulike plattformer over flere former for 
overføringsmedier; tilby underholdningsinformasjon om 
pågående fjernsynsprogrammer via et globalt 
datanettverk; å tilby løpende fjernsynsprogrammer 
innen generell menneskelig interesse; produksjon av 
fjernsynsprogrammer; produksjon av 
multimedieprogrammer; over toppen (OTT) 
underholdning programmeringen innen generell 
menneskelig interesse; underholdningstjenester som 
gir underholdning og utdanningsprogrammer og 
innhold, nemlig fjernsynsprogrammer, klipp, grafikk og 
informasjon knyttet til fjernsynsprogrammer innen 
generell menneskelig interesse, via internett, 
elektroniske kommunikasjonsnett, datanettverk og 
trådløse kommunikasjonsnett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296502 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713138 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paladin Brands Group, Inc., 2211 York Road, Suite 
320, US-IL60523 OAK BROOK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Utstyr for resirkulering og  håndtering av skrap, 
demolerings- og gjennoppbyggingsutstyr installert på 
hydrauliske gravemaskiner og 
materialhåndteringsutstyr, nemlig, sakser, klør, 
klumpknusere, krossvalseverk, blåsere, prosessorer; 
deler for motordrevne gravemaskiner og motordrevet 
materialhåndteringsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296503 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713139 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(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: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296504 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713140 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(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: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296505 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201615080 
(220) Inndato: 2016.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-

NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Tilveiebringe informasjon innen området farmasi, 

medisin og helsevesen. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296506 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201712746 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MITO.AI AS, Søndregate 4, F-bygget, 7011 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere; digitale 
opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
databaser; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; Annonserings- og 
publiseringstjenester via tv, radio, internett eller post. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
rådgivningstjenester relatert til finansiell virksomhet; 
elektroniske rådgivningstjenester relatert til finansiell 
virksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; elektroniske publiseringstjenester; 
elektronisk publisering av informasjon, herunder også 
nyheter, bøker og tidsskrifter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296507 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201712747 
(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: 

 MITO.AI AS, Søndregate 4, F-bygget, 7011 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere; digitale 
opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
databaser; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; Annonserings- og 
publiseringstjenester via tv, radio, internett eller post. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
rådgivningstjenester relatert til finansiell virksomhet; 
elektroniske rådgivningstjenester relatert til finansiell 
virksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; elektroniske publiseringstjenester; 
elektronisk publisering av informasjon, herunder også 
nyheter, bøker og tidsskrifter. 

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

forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296508 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201708720 
(220) Inndato: 2017.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Awapatent A/S, Strandgade 56, DK-1401 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296509 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713188 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fjærkre og vilt; påleggsprodukter av kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt; spekevarer; salami; fårepølser; 
kjøttekstrakter; geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296510 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713179 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Solveien 110 C, 1162 
OSLO, Norge 

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

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
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innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296511 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201712783 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LIFEKEYS AS, Lars Hilles gate 30, 5008 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Psykologtjenester; Psykologisk veiledning, rådgivning 

og terapi; Psykologiske tjenester for individuelle og 
grupper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296512 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713227 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RD HOLDING NORWAY LIMITED, Stron House, 100 
Pall Mall, GB-SW1Y5EA LONDON, Storbritannia 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner 

om forretninger; Formidling av avisabonnementer [for 
tredjemann]; Gallupundersøkelse; Innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; Kommersielle 
formidlingstjenester; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Konsultasjoner i personalspørsmål; 
Markedsundersøkelser; Oppdatering av 
reklamedokumentasjon; Prokura [handel på andres 
vegne]; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
Telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; 
Telemarkedstjenester; Utsendelse av 
reklameannonser; Utsendelse av reklamematriell 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; 
Utsendelse av vareprøver; Utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; Bestyrelse av leiegårder; 
Boligformidling [leiligheter]; Eiendomsomsetning; 
Finansieringstjenester; Finansieringsvurdering 
[forsikring, bank, fast eiendom]; Forvaltning av formuer; 
Husleieinnkreving; Kapitalinvesteringer; Taksering av 
fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer 
[fast eiendom]; Utleie av landbrukseiendommer; Utleie 
av leiligheter. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Eksaminasjonsvirksomhet; 
Instruksjon [opplæring]; Organisering og ledelse av 
konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; 
Organisering og ledelse av seminarer; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 

[ikke nedlastbare]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296513 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713239 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, US-
CA95354 MODESTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296514 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713160 
(220) Inndato: 2017.10.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 V-Dog, Inc., 2533 9th Avenue, US-CA95818 
SACRAMENTO, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Dyremat. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296515 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2014.04.24, TT, 48193 
(210) Søknadsnr.: 201408596 
(220) Inndato: 2014.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2024.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
samt apparater og instrumenter for veiing, måling, 
signalisering, kontroll (overvåkning); apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; 
magnetiske databærere, opptaksplater; CD-plater, 
DVDer og andre digitale opptaksmedier; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
apparater for overføring av bilder; håndholdte og 
bærbare digitale elektroniske enheter for sending og 
mottak av telefonsamtaler, telefakser, elektronisk post, 
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video, øyeblikkelig meldingsoverføring, musikk, bilder, 
audiovisuelle og andre multimediaverk, og andre 
digitale data; MP3-spillere, samt audio- og videospillere 
for andre digitale formater; håndholdte datamaskiner, 
personlige digitale assistenter, elektroniske 
planleggere, elektroniske notatblokker; magnetiske 
databærere; telefonapparater, mobiltelefoner, 
dataspillmaskiner, videotelefoner, kameraer; 
radiomottakere; radiosendere; videokameraer; 
datamaskinvare og -programvare; dataprogramvare og 
-fastvare (firmware), nemlig 
operativsystemprogrammer, 
datasynkroniseringsprogrammer, i form av 
verktøyprogrammer for utvikling av applikasjoner til 
personlige og håndholdte datamaskiner og bærbare 
digitale elektroniske enheter; 
tegngjenkjenningsprogramvare, programvare for 
telefonistyring, programvare til mobiltelefoner, 
smarttelefoner og lesebrett; telefonbasert programvare 
og maskinvare for gjenfinning av informasjon; 
programvare for omdirigering av meldinger; 
dataspillprogramvare; forhåndsinnspilte 
dataprogrammer for administrering av personlig 
informasjon; programvare for databasestyring; 
programvare for elektronisk post og 
meldingsoverføring; programvare for personsøking; 
synkroniseringsprogramvare for justering av data 
mellom håndholdte og bærbare digitale elektroniske 
enheter og datasystemer og databaser via WIFI-, 3G- 
eller 4G-kommunikasjonssystemer; dataprogramvare 
for tilgang til bilder, spillefilmer, TV-programmer og 
videoer; nedlastbare bilder, audio- og videoinnhold, 
samt audiovisuelt innhold tilveiebrakt via data- og 
kommunikasjonsnettverk inneholdende spillefilmer, TV-
programmer og videoer; dataprogramvare for samling, 
organisering, bokmerking, overføring, lagring og deling 
av data og informasjon; nedlastbare digitale lydfiler 
med nyheter, stemme og tale; programvare for 
overføring og fremvisning av tekst, bilder og lyd; 
dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, 
smarttelefoner og lesebrett med 
mobiltelefonfunksjonalitet; 
dataapplikasjonsprogramvare og innebygd 
dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, 
smarttelefoner og lesebrett, nemlig programvare som 
muliggjør deling av fotoer og videoer fra kameraer som 
befinner seg på mobiltelefoner, smarttelefoner og 
nettbrett på sosiale medier for bruk i sosial nettverking; 
dataprogrammer for tilgang til, gjennomsøking av og 
søking i online databaser; datamaskinvare og -
programvare for tilveiebringelse av integrert 
telefonkommunikasjon med databaserte globale 
informasjonsnettverk; deler og tilbehør for håndholdte 
og bærbare digitale elektroniske enheter; deler og 
tilbehør for mobiltelefoner, smarttelefoner og lesebrett i 
form av deksler, etuier, etuier laget av skinn eller 
kunstskinn, deksler laget av tøy- eller tekstilmaterialer; 
batterier, oppladbare batterier, ladere, ladere for 
elektriske batterier, hodetelefoner, stereohodetelefoner, 
hodetelefoner med øreplugger (in-ear), 
stereohøyttalere, audiohøyttalere, audiohøyttalere til 
hjemmet, bluetooth-hodetelefoner; personlige 
stereohøyttaleapparater; mikrofoner; audioapparater for 
bil; apparater for sammenkopling og lading av bærbare 
og håndholdte digitale elektroniske enheter; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 

  Klasse 38   Enveis og toveis personsøkertjenester; utleie, leie og 
leasing av kommunikasjonsapparater og av 
elektroniske postkasser; telefakstjenester, samt 
tjenester i forbindelse med samling og overføring av 
meldinger. 

  Klasse 41   Fotoredigering; behandling og redigering av digitale 
bilder; manipulering av fotografiske bilder ved 
datamaskiner og elektroniske midler; 
utdannelsestjenester relatert til dataprogramvare; 
redigering av lydbånd; redigering av smalfilmer; 
redigering av videobånd; redigering av skriftlig tekst; 
filmredigering (fotografisk); videobåndredigering; 
digitale avbildingstjenester; informasjon- rådgivings- og 

konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte. 
  Klasse 42   Tjenester innen industriell analyse og forskning; 

design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
utvikling av dataprogramvare (Application Service 
Provider) som inkluderer programvare til bruk ved 
frembringelse, design, utvikling, fremvisning, 
redigering, formatering, manipulering, trykking, 
utgivelse, gjenfinning, skanning, lagring og overføring 
av bilder, tekst og fotografier; utvikling av 
dataprogramvare (Application Service Provider) som 
inkluderer programvare til bruk ved frembringelse, 
design, utvikling, formatering, trykking og utgivelse av 
bøker og fotoalbumer; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbar programvare innen 
området frembringelse, design, utvikling, formatering, 
trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; 
konsulenttjenester innen datamaskinvare og 
programvare; utleie av maskinvare- og 
programvareapparater og -utstyr; konsulenttjenester 
innen multimedia- og audiovisuell programvare; 
dataprogrammering; støtte- og konsulenttjenester for 
utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner 
unntatt innenfor veterinærtjenester; informasjon relatert 
til datamaskinvare eller programvare som tilbys online 
fra et globalt datanettverk eller internett; 
Dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar 
programvare for å gjøre det mulig for brukere å 
programmere audio-, video-, tekst- og andre 
multimediainnhold, herunder musikk, konserter, 
videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, 
kulturarrangementer, og underholdningsrelaterte 
programmer; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte; 
kundetilpasset design av fotoalbumer og -bøker; grafisk 
design for kompilering av nettsider på internett; 
opprettelse og vedlikehold av nettsteder, nettsted-
hosting for tredjemann; tilveiebringelse av søkemotorer 
for å skaffe data via kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av online fasiliteter via et globalt 
datanettverk for å gjøre det mulig for brukere å 
programmere tidsplanlegging av audio-, video-, tekst- 
og andre multimediainnhold, herunder musikk, 
konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, 
kulturarrangementer, og underholdningsrelaterte 
programmer slik de skal bli sendt; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å skaffe data på et globalt 
datanettverk; drift av søkemotorer; datakonsulent- og -
støttetjenester for å skanne informasjon inn på 
dataplater; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296516 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201604474 
(220) Inndato: 2016.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Storytel Sweden AB, Box 24167, SE-10451 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Lydbøker og elektroniske bøker (ikke 
nedlastningsbare); lydbøker og elektroniske bøker 
(nedlastningsbare); nedlastningsbare elektroniske 
publikasjoner; nedlastningsbare filmer og spillefilmer 
levert via datamaskin- og kommunikasjonsnett. 

  Klasse 16   Trykksaker; fotografier; bøker; aviser; tidsskrifter. 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester for bøker, tidsskrifter, lydbøker, 

også elektroniske; abonnement på bøker, elektroniske 
bøker og lydbøker; abonnementstjenester for bøker, 
lydbøker og tidsskrifter, også elektroniske. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; streaming av 
lydmateriale på internett. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter.; 
publisering, utgivelse, utlåning, utleie av bøker inklusive 
lydbøker og tidsskrifter, også elektroniske; direktekoblet 
publisering av elektronikse bøker og tidsskrifter (ikke 
nedlasningsbare); onlinepublikasjoner i form av 
elektroniske bøker og tidsskrifter; informasjonstjenester 
og konsultasjonstjenester for bøker og tidsskrifter, 
anmeldelser; forlagsvirksomhet; fremskaffelse av 
nettsted for brukere til å legge ut anmeldelser og 
anbefalinger om bøker og tidsskrifter; 
oversettingstjenester; spilltjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296517 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201704434 
(220) Inndato: 2017.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marine Stock Limited, P. O. Box 901, VG-ROAD 
TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Fottøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296518 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201712797 
(220) Inndato: 2017.10.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FRILUFTSLEK AS, Havnegata 1, 6300 ÅNDALSNES, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Fritidsklær; klær, skotøy, hodeplagg; skiklær; 
skistøvler; sportsklær. 

  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør. 

  Klasse 41   Ledelse av guidede turer; organisering og utførelse av 
kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; tilrettelegging og 
utførelse av arrangementer innen idrett og kultur. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296519 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201712784 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd, 

No. 2 Road, West Xingye Road, Laimei Industrial Park, 
Chenghai District, CN-515800 SHANTOU CITY, 
GUANGDONG, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Droner; sivile droner; droner med 
luftfotograferingsfunksjon; kameradroner; amfibiefly; 
helikoptre. 

  Klasse 28   Elektronisk leketøyskjøretøy; leketøysfigurer; 
radiostyrte leketøyskjøretøy; radiostyrte leketøy, 
nemlig, helikoptre og fly; lekefly; modelleketøy; 
lekekjøretøy; droner [leketøy]; Intelligent leketøy og 
leketøy med kunstig intelligens; apparater for spill; spill; 
videospillmaskiner; kontroller til spillkonsoller; bærbare 
spill med LCD-skjerm; modelleketøysett; tilbehør til 
modellfly; lekebiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296520 
(151) Reg.dato.: 2018.02.23 
(210) Søknadsnr.: 201713191 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt, fjærkre og vilt; påleggsprodukter av kjøtt, fisk, 

fjærkre og vilt; spekevarer; salami; fårepølser; 
kjøttekstrakter; geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296521 
(151) Reg.dato.: 2018.02.24 
(210) Søknadsnr.: 201713248 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, SE-41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 

annonseringstjenester for andre; bedriftsrådgivning 
vedrørende markedsføring; direkte markedsføring; 
forberedelse og ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; ledelse av 
markedsundersøkelser; markedsføring; markedsføring 
av produkter; markedsføring og salgsfremmende 
aktiviteter vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; markedsføringsbistand; 
markedsføringsbyråtjenester; 
markedsføringsrådgivning; markedsføringsrådgivning; 
markedsstudier; markedsføringsanalyse; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; rådgivningstjenester for 
avisannonsering ; reklamebyråer; reklamevirksomhet; 
salgsfremmende markedsføring; 
søkemotoroptimalisering; utvikling av varemerker, 
varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; 
varemerkeposisjonering; 
varemerkerevalueringstjenester; 
varemerkestrategitjenester; varemerketesting. 

  Klasse 42   Driftstjenester for servere; hosting av et nettsted for 
opprettelse og hosting av mikronettsteder for 
virksomheter; hosting av nettsteder; hosting av 
nettsteder på internett; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; opprettelse, vedlikehold og hosting 
av nettsteder for andre; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for 
e- handel; rådgivning innen internettsikkerhet; 
rådgivning ved design av websider; rådgivnings- og 
forskningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; rådgivningstjenester innen it; 
teknisk støtte for dataprogramvare; utarbeidelse av 
dataprogrammer; vedlikehold av nettsteder; webhotell 
[tilby vertsserver for andres hjemmesider]; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; opphavsrettbaserte 
rådgivningstjenester for idealistiske foreninger; 
rådgivning i forbindelse med beskyttelse av 
varemerker; rådgivning i forbindelse med forvaltning av 
opphavsrett; rådgivning i forbindelse med forvaltning av 
opphavsrett; rådgivning i forbindelse med forvaltning av 
opphavsrett; rådgivning i forbindelse med 
opphavsrettslig beskyttelse; rådgivning i forbindelse 
med registrering av domener; rådgivning i forbindelse 
med varemerkelisenser; rådgivning om immateriell 
eiendomsrett; registrering av domenenavn [juridisk 
tjeneste]; registrering av domenenavn for identifikasjon 
av brukere på et globalt datanettverk [juridiske 
tjenester]; varemerkeovervåking [juridiske tjenester]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296522 
(151) Reg.dato.: 2018.02.24 
(210) Søknadsnr.: 201713246 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chobani, LLC, 147 State Highway 320, US-NY13815 
NORWICH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Yoghurt; Gresk yogurt; meieriprodukter utenom 
iskrem, is melk og frossen yoghurt; dips; melkebaserte 
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dips og smørepålegg; yoghurtbaserte dips og 
smørepålegg; melkebaserte drikker; yoghurtbaserte 
drikker; bearbeidede nøtter; oliven olje. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296523 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201711499 
(220) Inndato: 2017.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Honeywell International Inc., 115 Tabor Road, US-
NJ07950 MORRIS PLAINS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for design av røykdetektorsystemer.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296524 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201711184 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., No. 12, 

Zhong Shan Dong Yi Road, CN-SHANGHAI, Kina 
(740) Fullmektig: 

 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 
plass, 0028 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Barrer av edelmetaller; iridium; edelmetaller 

[ubearbeidede eller halvbearbeidede]; gull, ubearbeidet 
eller hamret; osmium; palladium; platin (metall); 
rhodium; ruthenium; legeringer av edelmetaller; sølv 
[ubearbeidet eller hamret]; bokser av edelmetall; 
smykkeskrin; agat; ravsmykker; perler av syntetisk rav; 
amuletter [smykker]; sølvspon; sølvtråder; armbånd 
[smykker]; smykkecharms; brosjer [smykker]; kjeder 
[smykker]; halskjeder [smykker]; slipsholdere; mynter; 
diamanter; tråder av edelmetall [smykker]; smykker av 
elfenben; smykkegjenstander av gagat; gagat, 
ubearbeidet eller halvbearbeidet; kobberjetonger; 
bijouterivarer; medaljonger [smykker]; medaljer; olivin 
[edelsten]; peridot; gulltråd [smykker]; ornamenter 
[smykker]; smykkenåler; perler [smykker]; 
halvedelsteiner; edelsteiner; spinell [edelsten]; statuer 
av edelmetall; strass-smykker; ringer [smykker]; 
kunstgjenstander av edelmetall; hatteornamenter; 
øredobber; skoornamenter; mansjettknapper; byster av 
edelmetall; statuetter av edelmetall; pins [smykker]; 
slipsnåler; emblemer av edelmetall; nøkkelringer 
[splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; 
cloisonné emaljerte smykker; perler til smykker; 
smykkelåser; charms for nøkkelringer; klokkevisere; 
klokker [ur]; balansehjul [urverkeri]; fjærhus [i urverk]; 
klokkeremmer; urskiver [urverk]; solur; urverk; 
lommeurkjeder; kronografer [ur]; kronometer; 
kronoskoper; kronometriske instrumenter; elektriske ur; 
atomdrevne ur; sentralur [hovedklokke]; klokkekasser 

og etuier; klokker og lommeur; klokkefjærer; glass for 
armbåndsur; gangverk for ur; vekkerklokker; ankere [for 
urverk]; urkasser; skrin for ur; stoppeklokker. 

  Klasse 36   Ulykkesforsikring; aktuarvirksomhet; 
forsikringsmegler; forsikringsvirksomhet; 
brannforsikring; helseforsikring; sjøforsikring; 
livsforsikring; forsikringsrådgivning; 
forsikringsinformasjon; avbetalingslån; inkassobyrå; 
bankvirksomhet; fondsopprettelse og forvaltning av 
fond; fondsinvestering; pengeveksling; utstedelse av 
reisesjekker; clearingvirksomhet [valuta]; organisering 
av innsamlinger; utlån [finansiering]; konsulentbistand i 
skattespørsmål; finansieringsvurdering [forsikring, 
bank, fast eiendom]; finansieringstjenester; forvaltning 
av formuer; utlån mot pant i fast eiendom; 
pensjonsforsikring; avbetalingsfinansiering; 
finansanalyser; verifisering av sjekker; 
finansrådgivning; kredittkort-tjenester; debetkort-
tjenester; elektronisk pengeoverføring; 
finansinformasjon; husleieinnkreving; utstedelse av 
gavekort (penger); utstedelse av kredittkort; finansiell 
sponsorvirksomhet; nettbanktjenester; finansielle 
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; byråer for 
vareterminhandel; avdragsfinansiering (kreditt) knyttet 
til kjøretøy; avdragsfinansiering (kreditt) knyttet til 
telekommunikasjonsutstyr; finansiell rådgivning knyttet 
til skatt; pensjonsutbetalingstjenester; 
antikvitetstaksering; kunsttaksering; smykketaksering; 
mynttaksering; frimerketaksering; utleie av fast 
eiendom; eiendomsmeglervirksomhet; boligformidling 
[leiligheter]; meglervirksomhet for fast eiendom; 
taksering av fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av leiegårder; utleie av leiligheter; utleie av 
kontorer [fast eiendom]; utleie av 
landbrukseiendommer; meglervirksomhet; finansiell 
megling av toll og avgifter; veldedighetsinnsamlinger; 
kausjon [garanti]; bestyrelse av familiestiftelser; 
fondsforvaltningstjenester; pantelån; lån mot sikkerhet; 
faktoringselskaper; utleie av kontorer for 
kontorfellesskap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296525 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201711185 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., No. 12, 
Zhong Shan Dong Yi Road, CN-SHANGHAI, Kina 

(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

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

  Klasse 14   Barrer av edelmetaller; iridium; edelmetaller 
[ubearbeidede eller halvbearbeidede]; gull, ubearbeidet 
eller hamret; osmium; palladium; platin (metall); 
rhodium; ruthenium; legeringer av edelmetaller; sølv 
[ubearbeidet eller hamret]; bokser av edelmetall; 
smykkeskrin; agat; ravsmykker; perler av syntetisk rav; 
amuletter [smykker]; sølvspon; sølvtråder; armbånd 
[smykker]; smykkecharms; brosjer [smykker]; kjeder 
[smykker]; halskjeder [smykker]; slipsholdere; mynter; 
diamanter; tråder av edelmetall [smykker]; smykker av 
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elfenben; smykkegjenstander av gagat; gagat, 
ubearbeidet eller halvbearbeidet; kobberjetonger; 
bijouterivarer; medaljonger [smykker]; medaljer; olivin 
[edelsten]; peridot; gulltråd [smykker]; ornamenter 
[smykker]; smykkenåler; perler [smykker]; 
halvedelsteiner; edelsteiner; spinell [edelsten]; statuer 
av edelmetall; strass-smykker; ringer [smykker]; 
kunstgjenstander av edelmetall; hatteornamenter; 
øredobber; skoornamenter; mansjettknapper; byster av 
edelmetall; statuetter av edelmetall; pins [smykker]; 
slipsnåler; emblemer av edelmetall; nøkkelringer 
[splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; 
cloisonné emaljerte smykker; perler til smykker; 
smykkelåser; charms for nøkkelringer; klokkevisere; 
klokker [ur]; balansehjul [urverkeri]; fjærhus [i urverk]; 
klokkeremmer; urskiver [urverk]; solur; urverk; 
lommeurkjeder; kronografer [ur]; kronometer; 
kronoskoper; kronometriske instrumenter; elektriske ur; 
atomdrevne ur; sentralur [hovedklokke]; klokkekasser 
og etuier; klokker og lommeur; klokkefjærer; glass for 
armbåndsur; gangverk for ur; vekkerklokker; ankere [for 
urverk]; urkasser; skrin for ur; stoppeklokker. 

  Klasse 36   Ulykkesforsikring; aktuarvirksomhet; 
forsikringsmegler; forsikringsvirksomhet; 
brannforsikring; helseforsikring; sjøforsikring; 
livsforsikring; forsikringsrådgivning; 
forsikringsinformasjon; avbetalingslån; inkassobyrå; 
bankvirksomhet; fondsopprettelse og forvaltning av 
fond; fondsinvestering; pengeveksling; utstedelse av 
reisesjekker; clearingvirksomhet [valuta]; organisering 
av innsamlinger; utlån [finansiering]; konsulentbistand i 
skattespørsmål; finansieringsvurdering [forsikring, 
bank, fast eiendom]; finansieringstjenester; forvaltning 
av formuer; utlån mot pant i fast eiendom; 
pensjonsforsikring; avbetalingsfinansiering; 
finansanalyser; verifisering av sjekker; 
finansrådgivning; kredittkort-tjenester; debetkort-
tjenester; elektronisk pengeoverføring; 
finansinformasjon; husleieinnkreving; utstedelse av 
gavekort (penger); utstedelse av kredittkort; finansiell 
sponsorvirksomhet; nettbanktjenester; finansielle 
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; byråer for 
vareterminhandel; avdragsfinansiering (kreditt) knyttet 
til kjøretøy; avdragsfinansiering (kreditt) knyttet til 
telekommunikasjonsutstyr; finansiell rådgivning knyttet 
til skatt; pensjonsutbetalingstjenester; 
antikvitetstaksering; kunsttaksering; smykketaksering; 
mynttaksering; frimerketaksering; utleie av fast 
eiendom; eiendomsmeglervirksomhet; boligformidling 
[leiligheter]; meglervirksomhet for fast eiendom; 
taksering av fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av leiegårder; utleie av leiligheter; utleie av 
kontorer [fast eiendom]; utleie av 
landbrukseiendommer; meglervirksomhet; finansiell 
megling av toll og avgifter; veldedighetsinnsamlinger; 
kausjon [garanti]; bestyrelse av familiestiftelser; 
fondsforvaltningstjenester; pantelån; lån mot sikkerhet; 
faktoringselskaper; utleie av kontorer for 
kontorfellesskap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296526 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201801896 
(220) Inndato: 2018.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vegard Foss, LIAVEGEN 95, 7550 HOMMELVIK, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Gasslekkasjealarmer 
  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske 

stasjoner og styringssystemer for maskiner 
  Klasse 38   Telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester 
  Klasse 42   Programmering av programvare for 

telekommunikasjon 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296527 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713213 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

NECZABA 
(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: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296528 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713214 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

NECZABELLA 
(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: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296529 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713216 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZYMXURO 
(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: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296530 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713501 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN, 12, cours Sablon, FR-63000 CLERMONT-
FERRAND, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Pneumatiske dekk for kjøretøyhjul. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296531 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713496 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Yrkesakademi, Sandakerveien 116, 0484 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
skrivemateriell; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- 

og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 

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

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; de forannevnte tjenester også 
tilbudt/tilgjengelig på internett, desktop og 
mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296532 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713180 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hakkasan Limited, 3rd Floor, Elsley House, 24 - 30 
Great Titchfield Street, GB-W1W8BF LONDON, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter og restauranttjenester; 
cafévirksomhet; kafeteriaer; kantiner; bartjenester; 
cateringtjenester; catering for tilbringing av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke; tilberedning av 
mat og drikke; selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; 
takeaway-restauranter; cocktailbartjenester; 
cocktailbarbuffeter; nattklubbtjenester (tilveiebringelse 
av mat); gjesteservice; hoteller; moteller; resorthoteller; 
hotelltjenester; arrangering og tilveiebringelse av 
måltider for reisende; formidling av midlertidig losji 
(hoteller, pensjonater); utleie av værelser; reservering 
av midlertidig innkvartering; dyrepensjonater; 
ferieleirtjenester (innlosjering); drift av campingplasser; 
ferieleirtjenester (innkvartering); feriehus; utleie av 
møterom; utleie av midlertidig losji; turistinnkvartering; 
booking og reserveringstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296533 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713181 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAKE NO HANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sake No Hana Limited, 3rd Floor, Elsley House, 24 - 30 
Great Titchfield Street, GB-W1W8BF LONDON, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter og restauranttjenester; 
cafévirksomhet; kafeteriaer; kantiner; bartjenester; 
cateringtjenester; catering for tilbringing av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke; tilberedning av 
mat og drikke; selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; 
takeaway-restauranter; cocktailbartjenester; 
cocktailbarbuffeter; nattklubbtjenester (tilveiebringelse 
av mat); gjesteservice; hoteller; moteller; resorthoteller; 
hotelltjenester; arrangering og tilveiebringelse av 
måltider for reisende; formidling av midlertidig losji 
(hoteller, pensjonater); utleie av værelser; reservering 
av midlertidig innkvartering; dyrepensjonater; 
ferieleirtjenester (innlosjering); drift av campingplasser; 
ferieleirtjenester (innkvartering); feriehus; utleie av 
møterom; utleie av midlertidig losji; turistinnkvartering; 
booking og reserveringstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296534 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713183 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPIR OSLO AS, Postboks 106, Økern, 0509 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Arbeidsformidling; design av 
markedsføringsmateriale.  

  Klasse 40   Bearbeiding av plastmaterialer; behandling av 
materialer med laserstråle; behandling av metaller. 

  Klasse 41   Opplæring og videregående opplæring for 
personalutvikling; opplæringstjenester i form av 
veiledning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296535 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713187 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HANESETH ENERGI AS, Postboks 33, 8638 
STORFORSHEI, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Automatikk for klokkestyring til kirker, kapeller og 

bedehus. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296536 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713218 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

NECZEBELLA 
(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: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296537 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713219 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEPFIORA 
(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: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296538 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713217 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEFIRZA 
(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: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296539 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713241 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, US-
CA95354 MODESTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296540 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713182 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DEVELOP AS, Postboks 499, Skøyen, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software. 
  Klasse 42   Vedlikehold av software. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296542 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713243 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, US-
CA95354 MODESTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296543 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201713244 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, US-
CA95354 MODESTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296544 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(210) Søknadsnr.: 201712767 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIXBONDSTREET AS, Frognerveien 30, 0263 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler; speil; billedrammer, beholdere, ikke av metall, 

for lagring eller transport. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; salg 

(detalj- og engros-), postordresalg og internetthandel 
med belysningsartikler, lamper, spoter, utelys, lykter, 
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lanterner belysning), lysslynger, partylys, lyskilder, 
skrivebordslamper, bordlamper, elektrisk materiell, 
lyspærer, lysestaker, møbler, senger, barnesenger, 
loftsenger med og uten skrivebord, multi-senger, 
køyesenger, madrasser, rammemadrasser, 
sengegavler, sengekapper, speil, rammer, fotorammer, 
beholdere for lagring eller transport, bord, skrivebord, 
nattbord, konsollbord, sidebord, sofabord, sofaer, 
stoler, hyller, bokhyller, skap, kommoder, skjenker, 
benker, TV-benker, oppbevaringsbenker, møbler til 
soverom, møbler til uterom, tepper, puter, pynteputer, 
pledd, skittentøyskurver, oppbevaringskurver, kurver, 
bokser, utstillingsbokser, steinplater, boller, krukker, 
skåler, brett, serveringsbrett, skrin, vaser, 
keramikkvaser, urner, blomsterpotter, knagger, 
stumtjenere, bartraller, morgenkåper, håndklær, 
sengesett, dynetrekk, putetrekk, laken, sengetepper, 
varmeflasker, tannglass, såpeskåler, såpedispensere, 
baderomsmatter, romdufter, duftpinner, duftlys, 
fotokunst, plakater, bøker, telysholdere, telys, 
stearinlys, levende lys, lykter, lyslykter, glasslykter, 
veggklokker, bordklokker, glasskuler, paraplyholdere, 
skjell, champagnekjølere, peisovner, vegghengte 
peisovner, brensel og belysningsstoffer, lys og veker 
for lys, tepper, gulvtepper, veggtepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, matskåler, 
hundesenger, kattesenger, halsbånd, lenker og klær for 
dyr. 

  Klasse 42   Rådgivings- og konsulenttjenester vedrørende 
belysning, møbler og interiør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296545 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.07, US, 87/196,851 
(210) Søknadsnr.: 201704308 
(220) Inndato: 2017.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kato Engineering Inc., 2075 Howard Drive, US-

MN56003 NORTH MANKATO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske moduler for å styre strømsystemer; 

elektrotekniske og elektroniske apparater og 
instrumenter, nemlig, instrumenter for å generere, 
overføre, måle, kontrollere og regulere elektrisk strøm; 
sensorer for å styre, måle, beskytte, overvåke og 
regulere kraft. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296546 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201710826 
(220) Inndato: 2017.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dermaforce Holdings, LLC, 3333 Camelback Road, 
Suite 200, US-AZ85018 PHOENIX, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinske såper; ikke-medisinsk kosmetikk; 
ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig 
skjønnhetskremer, skjønnhetslotioner, 
skjønnhetsmasker, kosmetikk til kropps- og 
skjønnhetspleie, kosmetiske kremer for hudpleie, ikke-
medisinske hudpleiepreparater, hudslipemidler, 
hudrens, hudrensende lotion, hudbalsam, hudkrem, 
hudlysnere, hudlotion, hudfuktere, hudsåpe, hudtonere 
og hudpleiepreparater for rynkefjerning, lotion for hud; 
skjønnhetskremer; skjønnhetslotion; 
skjønnhetsmasker; kropps- og 
skjønnhetspleiekosmetikk; rensekremer; kosmetiske 
kremer for hudpleie; ikke-medisinske 
hudpleiepreparater; ikke-medisinske 
hudpleiepreparater, nemlig kremer, lotioner, geleer, 
tonere, rengjøring og peeling; slipepreparater til hud; 
hudrensing; hudrensing lotion; hudbalsam; hudkrem; 
hudlysnere; hudkrem; fuktighetskrem til hud; hudsåpe; 
hudtonere; hudpleiepreparater for rynkefjerning; anti-
aging hudpleiepreparater. 

  Klasse 5   Medisinske hudpleiepreparater, nemlig hudfuktere, 
balsam og serum; medisinsk kosmetikk; topiske geleer, 
kremer og lotioner for medisinsk og terapeutisk 
behandling av hudtyper, nemlig fine linjer og rynker, 
porereduksjon, hudtekstur og lysning; 
hudpleieprodukter, nemlig topiske analgetika; 
farmasøytiske preparater for dermatologisk bruk; 
farmasøytiske preparater for bruk i forsterkning av mykt 
vev, utjevning av rynker og fine linjer og konturering av 
ansiktet; medisinsk hudlotion; medisinske 
hudpleiepreparater; ikke-reseptbelagte medisinske 
hudpleiepreparater, nemlig medisinske hudlotioner og 
kremer. Topiske geleer for medisinsk og terapeutisk 
behandling av huden; topikalske analgetika; topiske 
kremer og lotioner for medisinsk og terapeutisk 
behandling av huden; farmasøytiske preparater for 
dermatologisk bruk; farmasøytiske preparater for bruk i 
forsterkning av mykt vev, utjevning av rynker og fine 
linjer og konturering av ansiktet. 

  Klasse 44   Konsulentvirksomhet innen kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; spa-tjenester for helse og 
velvære av kroppen; online rådgivningstjenester relatert 
til kosmetikk og skjønnhetsprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296547 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201713269 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay 

Complex, King Edward Road, IM-IM31DZ ONCHAN, 
Isle of Man 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare og dataprogrammer i forbindelse 
med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, 
kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk i 
forbindelse med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, 
pokerspill, kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
dataapplikasjonsprogramvare i forbindelse med spill, 
kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, kasinospill, 
gambling eller veddemål og pokerturneringer, 
konkurranser, gameshow og eventer; videospill; 
interaktive videospill; nedlastbare elektroniske spill og 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk 
tilgjengeliggjort via internett, e-post  eller bærbare-, 
mobile-, håndholdte- eller nettbrettenheter; 
forhåndinnspilte kompaktdisker, dvd-er og disker i 
forbindelse med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, 
pokerspill, kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i forbindelse 
med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, 
kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
elektroniske publikasjoner distribuert via internett, e-
post eller bærbare-, mobile-, håndholdte- eller 
nettbrettenheter; Usb-minnepinner; solbriller; 
brilleinnfatninger; sportsbriller (briller); 
beskyttelsesbriller for bruk i sport; sportsbrilleartikler; 
brilleholdere; kikkerter; kikkert etuier; bager og etuier 
spesialtilpasset for å holde eller bære bærbare 
håndholdte- eller bærbare kommunikasjonsenheter, 
alle bærbare databehandlingsapparater som for 
eksempel smarttelefon eller nettbrett og alle generelle 
datamaskiner i trykkskjermform; bærere for 
mobiltelefoner; etuier for mobiltelefoner; holdere 
tilpasset mobiltelefoner; mobiltelefondeksler; 
mobiltelefonstropper; bærevesker for laptoper; laptop 
etuier; musematter; musematter; smartkort; magnetiske 
kodede kort; elektroniske datakort; betalingskort; 
bankkort; kredittkort; debetkort; chipkort; verdikort; 
betalingskort; forhåndsbetalte kort; kort som bruker 
magnetiske minner og integrerte kretsminner; kort som 
inneholder en integrert kretsbrikke; databærere med 
integrerte elektroniske chips; databærere med 
integrerte mikroprosessor chips; forskuddsbetalte 
magnetkort; krypterte chipkort som inneholder 
programmering som brukes til økonomiske 
applikasjoner, lojalitetsprogrammer, 
belønningsprogrammer og kortholderpreferanser; 
sikkerhetskrypterte kort; kort kryptert med 
sikkerhetsfunksjoner for autentiseringsformål; 
hologramimpregnerte kort. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; tv-underholdningstjenester; 

tilveiebringelse av tv-programmer; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fornøyelsestjenester; 
fornøyelsesspilltjenester; gamingtjenester; 
gamblingtjenester; veddemåltjenester; kasinotjenester; 
kortspilltjenester; pokerspilltjenester; tilveiebringelse av 
ferdighetsspill; organisering, produsering og 
presentasjon av de forannevnte tjenester; organisering, 
produsering og presentasjon av turneringer, kamper, 
konkurranser, spill, gameshow og begivenheter; 
organisering, produsering og presentasjon av 
turneringer, kamper, konkurranser, spill, gameshow og 
begivenheter, alle i forbindelse med fornøyelsesspill, 
gaming, gambling, veddemålspill, kortspill, 
ferdighetsspill, pokerspill og kasinospill; tilveiebringelse 
av de forannevnte tjenester direkte eller via tv eller 
online fra en datamaskin database eller via internett 
eller via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; elektroniske spilltjenester levert via 
Internett; multispiller kortspill, kortrom og 
kunnskapsspill fremskaffet direkte eller via internett 
eller TV eller via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; organisering, produksjon og 
presentasjon av noen av de forannevnte tjenester; 
tilveiebringelse av nyheter, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
underholdningstjenester, tv-underholdningstjenester, tv 
programmer, sportslige aktiviteter, kulturelle aktiviteter, 
fornøyelsestjenester, fornøyelsesspill, gamingtjeneser, 
gamblingtjenester, veddemåltjenester, kasinotjenester, 
kortspilltjenester, pokerspilltjenester, turneringer, 
kamper, konkurranser, spill, gameshow og eventer; 
tilveiebringelse av elektroniske prublikasjoner; 
tiveiebringelse av elektronisk nyhetsbrev distribuert via 
internett, e-post eller portable, mobile, håndholdte- eller 
brettanordninger; tilveiebringelse av elektronisk 
nyhetsbrev relatert til underholdning, tv-underholdning, 
sportslige aktiviteter, kulturelle aktiviteter, gaming, 
gambling, veddemålspill, kasino, pokerturneringer, 
kortspill og poker distribuert via internett, e-post eller 
portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
organisering, administrering og tilveiebringelse av 
underholdningstjenester, tv-underholdningstjenester, 
sportslige aktiviteter, kulturelle aktiviteter, 
fornøyelsestjenester; fornøyelsesspill, gamingtjenester, 
gamblingtjenester, veddemålspilltjenester, 
kasinotjenester, kortspilltjenester, pokerspilltjenester, 
turneringer, kamper, konkurranser, spill, gameshow og 
eventer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296548 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201711208 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, 
US-WI54956 NEENAH, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Engangsbadebukser for barn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296549 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201710554 
(220) Inndato: 2017.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Awapatent A/S, Strandgade 56, DK-1401 
KØBENHAVN K, Danmark 

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

immunsuppressiver. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296550 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.02, EM, 017278003 
(210) Søknadsnr.: 201713129 
(220) Inndato: 2017.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EliBot AB, Molnstigen 16, SE-93151 SKELLEFTEÅ, 
Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Kommersielle formidlingstjenester; markedsanalyser 
og -undersøkelser. 

  Klasse 36   Finansielle konsulenttjenester på energiområdet; 
finansiell rådgivning og konsulenttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296551 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(300) Søknadsprioritet 2016.12.15, EM, 016166209 
(210) Søknadsnr.: 201707566 
(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: 
 Pipeline Induction Heat Limited, The Pipeline Centre, 

Unit 12 Farrington Road, Rossendale Road Industrial 
Estate, GB-BB115SW BURNLEY, LANCASHIRE, 
Storbritannia 

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

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

  Klasse 1   Bindemidler til industrielle formål i form av belegg; 
kjemikalier til bruk ved påføring av belegg; kjemiske 
komponenter av epoksyblandinger; 
tørkemidler/herdningsmidler; polyuretan; polyuretan til 
industrielle formål i form av belegg; polyuretan for 
overflatebehandling/belegg av sammenføyninger i rør 
og rørledninger; polypropylen; polypropylen til 
industrielle formål i form av belegg; polyolefin, 
polyolefin til industrielle formål i form av belegg; belegg 
(ikke i form av maling) til rør og rørledninger innen olje- 
og gassindustri. 

  Klasse 2   Belegg (påstrykningsmidler); epoksyblandinger til 
industrielle formål i form av belegg; epoksyharpiks til 
industrielle formål i form av belegg; epoksyblandinger til 
overflatebehandling/belegg av sammenføyninger i rør 
og rørledninger. 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
metallmaterialer for bygging; transportable hus av 
metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av uedelt metall; 
isenkramvarer, små gjenstander av metall; rør av 
metall; metallrør; varer og komponenter laget av 
metaller og legeringer av disse til bruk ved 
konstruksjon, vedlikehold, testing, inspeksjon og 
reparasjon av rør og rørledninger innen olje- og 
gassindustrien; rørklemmer, klemmer for justering av 
rørender og sveiseklemmer, alt til bruk ved 
konstruksjon, vedlikehold, testing, inspeksjon og 
reparasjon av rør og rørledninger innen olje- og 
gassindustrien. 

  Klasse 7   Utstyr, apparater og maskiner til bruk ved 
konstruksjon, vedlikehold, testing, inspeksjon og 
reparasjon av rør og rørledninger; sveisemaskiner; 
sveiseapparater; elektriske sveisemaskiner; 
gassdrevne sveisemaskiner; maskiner til rengjøring av 
rør og rørledninger; maskiner til høytrykksrensing; 
maskiner til oppløsning av kalk for rør og rørledninger; 
sprøytekabiner; maskiner til bruk ved blåsing av 
slipepartikler i rør og rørledninger; utstyr, apparater 
eller maskiner til håndtering av rør og rørledninger 
(industrielle manipulatorer); utstyr, apparater eller 
maskiner for legging av rør og rørledninger; apparater 
for motboring av rør og rørledninger; apparater for 
bøying av rør; automatiserte apparater til bruk ved 
konstruksjon, vedlikehold, testing, inspeksjon og 
reparasjon av rør og rørledninger; automatiserte 
maskiner til høytrykksrengjøring; automatiserte 
maskiner til oppløsning av kalk; automatiserte 
apparater til håndtering av rør og rørledninger 
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(industrielle manipulatorer); automatiserte apparater til 
legging av rør; automatiserte apparater for motboring 
av rør og rørledninger; automatiserte apparater for 
bøying av rør; utstyr, apparater og maskiner til 
sprøyting/pulverisering (ikke til medisinsk bruk); utstyr, 
apparater og maskiner til sprøyting av kjemikalier eller 
fugepreparater; utstyr, apparater og maskiner til bruk 
for sprøyting/pulverisering av rør og rørledninger; 
apparater til flammesprøyting for påføring av belegg på 
rør og rørledninger; utstyr, apparater og maskiner til 
bruk ved klargjøring av sammenføyninger i rør og 
rørledninger; deler, komponenter og tilbehør til alle de 
forannevnte varer; luftjetrengjøringsapparater; 
luftjetrengjøringsapparater til bruk ved konstruksjon av 
rør og rørledninger. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper til bruk ved anlegg, 
vedlikehold, testing, inspeksjon og reparasjon av rør og 
rørledninger. 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter til bruk ved konstruksjon, 
vedlikehold, testing, inspeksjon og reparasjon av rør og 
rørledninger; kontrollsystemer for bruk ved 
konstruksjon, vedlikehold, testing, inspeksjon og 
reparasjon av rør og rørledninger; kontrollsystemer for 
automatiserte maskiner til rengjøring av rør og 
rørledninger; kontrollsystemer for automatiserte 
maskiner til høytrykksrengjøring; kontrollsystemer for 
automatiserte rengjøringsmaskiner med høytrykksluft; 
kontrollsystemer for automatiserte maskiner til 
oppløsning av kalk; kontrollsystemer for automatiserte 
maskiner til håndtering av rør og rørledninger 
(industrielle manipulatorer); kontrollsystemer for 
automatiserte apparater til legging av rør; 
kontrollsystemer for automatiserte apparater til 
motboring av rør og rørledninger; kontrollsystemer for 
apparater til bøying av rør; kontrollsystemer for 
automatiserte elektriske sveisemaskiner; 
kontrollsystemer for automatiserte 
flammesprøytingsmaskiner; kontrollsystemer for 
automatiserte maskiner til sprøyting/pulverisering av 
rør; kontrollsystemer for automatiserte 
oppvarmingsmaskiner til rør; kontrollsystemer for 
automatiserte innretninger for støpesprøyting; 
kontrollsystemer for automatiserte 
emballeringsmaskiner med tape. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning og 
oppvarming; stråleovner; stråleoppvarmingsapparater 
til bruk ved konstruksjon av rør og rørledninger; 
induksjonsvarmere; induksjonsvarmeapparater til bruk 
ved bygging av rør og rørledninger; 
belysningsapparater; belysningsapparater til bruk ved 
bygging av rør og rørledninger; utstyr, apparater og 
maskiner til bruk i varmebehandling av rør og 
rørledninger og deler, komponenter og tilbehør til alle 
de forannevnte varer; utstyr, apparater og maskiner til 
bruk i varmestrålingsbehandling av rør og rørledninger 
og deler, komponenter og tilbehør for alle de 
forannevnte varer; utstyr, apparater og maskiner til bruk 
i induksjonsoppvarming av rør og rørledninger og deler, 
komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer. 

  Klasse 17   Plastmaterialer for belegg av sammenføyninger i rør 
og rørledninger; polyuretanstrimler til belegg av 
sammenføyninger i rør og rørledninger; 
polypropylenstrimler til belegg av sammenføyninger i 
rør og rørledninger. 

  Klasse 35   Detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til 
apparater, instrumenter og maskiner for sveising av rør 
og rørledninger samt deler, komponenter og tilbehør til 
alle de forannevnte varer; detaljhandel- og 
engrostjenester med hensyn til apparater, instrumenter 
og maskiner for bruk i sprøyting (pulverisering) av rør 
og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for 
alle de forannevnte varer; detaljhandel- og 
engrostjenester med hensyn til apparater, instrumenter 
og maskiner for sprøyting av kjemikalier eller 
fugepreparater på rør og rørledninger og deler, 
komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer; 
detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til 
apparater, instrumenter og maskiner for bruk i 
klargjøring og rengjøring av sammenføyninger i rør og 

rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for alle 
de forannevnte varer; detaljhandel- og engrostjenester 
med hensyn til apparater, instrumenter og maskiner for 
bruk i blåsing av slipepartikler i rør og rørledninger og 
deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til 
apparater, instrumenter og maskiner til oppvarming av 
rør og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; detaljhandel- og 
engrostjenester med hensyn til apparater, instrumenter 
og maskiner til inspeksjon av rør og rørledninger og 
deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til 
apparater, instrumenter og maskiner for testing av rør 
og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Konstruksjon, installasjon, vedlikehold, inspeksjon, 
testing og reparasjon av rør og rørledninger; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon, 
installasjon, vedlikehold, inspeksjon, testing og 
reparasjon av rør og rørledninger; utleie av utstyr i 
forbindelse med konstruksjon, installasjon, vedlikehold, 
inspeksjon, testing og reparasjon av rør og 
rørledninger; rengjøring av rør og rørledninger; 
overflatebehandling/belegg av rør og rørledninger; 
maling av metalloverflater for å forebygge korrosjon; 
tjenester i forbindelse med sprøyting av fugepreparater; 
tjenester i forbindelse med sprøyting eller klargjøring av 
rør og rørledninger; tjenester i forbindelse med 
inspeksjon av rør og rørledninger; tjenester i 
forbindelse med sandblåsing av rør og rørledninger; 
tilveiebringelse av anti-korrosjonsbehandlinger av rør 
og rørledninger; tjenester i forbindelse med 
isolasjonsbelegg og foring av rør og rørledninger; utleie 
av flammesprøytingsapparater til påføring av belegg på 
rør og rørledninger; utleie av utstyr til bruk i 
sprøyting/pulverisering av rør og rørledninger; utleie av 
utstyr for bruk i anti-korrosjonsbehandlinger av rør og 
rørledninger; utleie av utstyr for bruk i rengjøring av rør 
og rørledninger; utleie av utstyr for bruk i påføring av 
belegg på rør og rørledninger; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 40   Tjenester i forbindelse med blåsebehandling; 
sandblåsing; pulvermaling/pulverbelegg; 
varmebehandling og overflatebehandling/belegg av 
stål; varmebehandling av rør og rør/slanger av metal; 
varmebehandling av metalloverflater; behandling av 
materialer ved hjelp av kjemikalier; behandling av 
metalldeler mot korrosjon og 
pulverbelegningsprosesser; behandling og belegg av 
metalloverflater; påføring av slitefaste belegg på rør og 
rørledninger; påføring av slitefaste belegg på metall; 
materialbehandling av rør og rørledninger; slipende 
blåsing av rør og rørledninger; tjenester i forbindelse 
med sveising av rør og rørledninger; utleie av utstyr til 
bruk i varmebehandling av rør og rørledninger; utleie av 
utstyr til bruk i sveising; utleie av utstyr til 
materialbehandling av rør og rørledninger; 
varmebehandling av rør og rørledninger; 
stripping/avisolering av rør og rørledninger; inspeksjon 
av rør og rørledninger; informasjon vedrørende 
behandling av materialer; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 42   Tekniske rådgivningstjenester vedrørende bygging, 
vedlikehold, testing, inspeksjon og reparasjon av rør og 
rørledninger; tjenester i forbindelse med testing av rør 
og rørledninger; utvikling av belegg for metall; utvikling 
av belegg for ikke-metall; industriforskning; mekanisk 
forskning;  teknisk forskning; forskning vedrørende 
industrielle prosesser; ingeniørforskning; 
produktforskning og –utvikling; informasjon, konsulent- 
og rådgivningstjenester vedrørende alt det forannevnte.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296552 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201712418 
(220) Inndato: 2017.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CWI AS, Tykkemyr 1, 1597 MOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for forretningsformål. 
  Klasse 36   Utleie av kontorer for kontorfellesskap og coworking. 
  Klasse 43   Kafé-, kafeteria- og restauranttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296553 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.26, EM, 017244013 
(210) Søknadsnr.: 201713502 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXSTO, Société par Actions Simplifiée, 55 avenue de 
la Déportation, FR-26100 ROMANS-SUR-ISERE, 
Frankrike 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, varer 
av halvbearbeidet plast, polyuretan elastomer; tetnings-
, paknings- og isolasjonsmateriale; materialer til 
reduksjon og absorbering av støy og vibrasjon; fleksible 
rør og slanger, ikke av metall; halvbearbeidete varer av 
polyuretan elastomer, herunder plater, stenger, dyser, 
fjærer, avskrapere, formstøpte deler av polyuretan, 
komposittdeler av alle de forannevnte materialer; 
formstøpte deler av polyuretan til bruk i 
hydrokarbonrørledninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296554 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201712225 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGNELLI AS, Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Bøker.  
  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; coaching (trening og 

veiledning); yrkesveiledning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296555 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201713234 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Delici AS, Postboks 523, 4665 KRISTIANSAND S, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Brodder av metall; emballasjebeholdere av metall; 

isenkramvarer; kjelekroker av metall; teltplugger av 
metall; titan; friluftsutstyr av metall.  

  Klasse 11   Alkoholbrennere; belysning; bordlamper; dusjhoder; 
dusjinstallasjoner; dykkelykter; elektriske fotvarmere for 
personlig bruk; elektriske lamper; filter for drikkevann; 
filtreringsapparater for vann; flyttbare gassbrennere; 
forbrenningsovner; gassbrennere; gassfyrte kjeler; 
gasslamper; gasstennere; halogenlamper; håndholdte 
dusjer; kokeapparater; kokekar, andre enn deler av 
maskiner; lamper; lommelykter; lysdioder [led] 
belysningsapparater; ovnspjeld [oppvarming]; 
røkkanaler for ildsteder; ultrafiolette sterilisatorer for 
vannbehandling; utegrill; vannbehandlingsutstyr; 
vannfiltre; vannfiltrerings- og renseutstyr; vedovner; 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
koking, steking, kjøling.  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; ryggsekker; fjellsekker; tursekker; bager; 
bager for friluftsutstyr.  

  Klasse 22   Fjellduk (vanntett stoff med glidelås rundt kantene); 
hengekøyer; liggeunderlag; presenninger; seil for 
skisurfing; stropper, ikke av metall, for lasting; tau og 
hyssing; telt; telt for camping; telt uten vegger; telt, ikke 
for camping. 

  Klasse 25   Klær, hodeplagg og fottøy; klær og hodeplagg for 
sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, 
overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, 
sportsskjorter. 
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  Klasse 28   Sportsartikler; bager spesielt tilpasset sport og friluft; 
truger; paraglidere og drager (kite); nett; skibindinger; 
kjelker; fiskeredskaper; klatreutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296556 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201713503 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, herunder nattøy, pyjamaser, 
morgenkåper, undertøy, og tøfler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296557 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201712187 
(220) Inndato: 2017.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vinghøg AS, Postboks 143 Teie, 3106 NØTTERØY, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Skytevåpen og dertilhørende tilbehør og deler; 
våpenplattformer; våpenlavetter og våpenunderstell; 
sikteanordninger for skytevåpen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296558 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.04, SE, 1704744 
(210) Søknadsnr.: 201713235 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ICT Education AB, Hästaholmen 4, SE-82442 
HUDIKSVALL, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykt undervisningsmateriell; trykte 

undervisningsaktivitetsveiledninger. 
  Klasse 41   Akademiske utdanningstjenester; databasert 

opplæring; eksaminasjonsvirksomhet; elektroniske 
spilltjenester i form av internett eller andre globale 
kommunikasjonsnettverk; fjernundervisningstjenester 
på internett; handelsutdanningstjenester; 
handelsutdanningstjenester; korrespondansekurs; 
opplæringstjenester innen dataprogramvareutvikling; 
opplæringstjenester innen prosjektledelse; praktisk 

opplæring [ved demonstrasjon]; rådgivning i forbindelse 
med opplæring og videregående opplæring; 
rådgivningstjenester for handelsutdannelse; 
tilrettelegging av konkurranser via internett; 
tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser og opplæringsgrupper; tilrettelegging og 
utførelse av dagskolekurs for voksne; tilrettelegging og 
utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging 
og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og 
arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse 
av læreprogrammer; tilrettelegging og utførelse av 
opplæringskurs; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging 
og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger 
for kulturelle eller utdanningsformål; tilveiebringelse av 
nettbasert opplæring; tilveiebringelse av nettbaserte 
læreprogrammer; tilveiebringelse av 
opplæringsfasiliteter; tilveiebringelse av 
opplæringskurs; utdannings-, opplærings- og 
undervisningstjenester relatert til fabrikasjon og 
produksjon; utgivelse av nyhetsbrev; videregående 
utdannelse; voksenopplæring; voksenundervisning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296559 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201713533 
(220) Inndato: 2017.10.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TEAM HOLVIKS AS, Smed Qvales vei 18, 8012 

BODØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. Trykte 
plakater, postere, kort, akvareller, skrivebøker, 
plakatkunst, esker. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. Serveringsbrett, skåler, skjærebrett, fat, 
kopper, krus, bestikk, bordskåner, coasters og 
underlag. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast. Duk, puter, håndduk, sengetøy, 
tepper, pledd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296560 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.22, EM, 016898281 
(210) Søknadsnr.: 201711199 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Meeting Point Youtravel Tourism LLC, Jebel Ali 

Villagelbn Battuta Gate Office Bldg. Fourth Floor,  
Office 402, AE-DUBAI, De forente arabiske emiratene 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transport; innpakning og oppbevaring av varer; 
arrangering av reiser; transportvirksomhet, inkludert 
formidling og utleie av transportmidler; organisering, 
reservasjon og arrangering av reiser, ekskursjoner, 
sightseeing-turer, forannevnte tjenesteytelser også ved 
hjelp av elektronisk utstyr; arrangering av turer med 
buss; arrangering reiser og cruise; tilveiebringelse og 
formidling av transporttjenester (inkludert i klasse 39) 
ved hjelp av kjøretøy, fartøy og luftfartøy; ledsagelse av 
reisende; transport- og reiseinformasjon, også ved 
hjelp av elektroniske anordninger. 

  Klasse 43   Tilveiebringelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; reservasjon og arrangering av værelses- 
og hotellinnkvartering, forannevnte tjenester også ved 
hjelp av elektronisk utstyr; Tilveiebringelse av mat og 
drikke til gjester i restauranter og innlosjering på 
hoteller, moteller, pensjonat og villaer, inkludert 
formidling av ferieleiligheter og ferieboliger, forannevnte 
tjenesteytelser også ved hjelp av elektronisk utstyr; alle 
forannevnte tjenesteytelser især vedrørende reise og 
fritid. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296561 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201711209 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay 

Complex, King Edward Road, IM-IM31DZ ONCHAN, 
Isle of Man 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer; dataprogramvare 
og dataprogrammer relatert til eller for demonstrering 
av spill, kasinospill, kortspill, gambling eller betting; 
dataprogramvare og dataprogrammer nedlastbare fra 
eller fremskaffet via internett; datamaskinvare; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd, data og/eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksdisker; blanke- og forhåndinnspilte 
CD-er, disker, arkiver, taper og kassetter; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner 
distribuert via e-post. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; tilbehør båret på kroppen. 
  Klasse 28   Sjetonger for bruk til spill; Sjetongsett til spill; video- 

og arkadespill (elektroniske-) (mynt- eller datastyrte 
apparater); baller i form av sportsartikler; fotballer, 
golfballer, stressavspenningsballer for håndøvelser; 
bager tilpasset for transport av sportsartikler; 
sportshansker; brettspill; kopper til terninger; 
sportsutstyr; terninger og terningspill; rulett- og 
kasinospill; pokersett; spillbord; spillkort. 

  Klasse 41   Underholdingstjenester; betting-, gambling-, kasino- 
og spilltjenester; underholdingstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; TV-underholdningstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; pokerspilltjenester; gamblingtjenester; 
tilveiebringelse av pokerturneringer, 
pokerkonkurranser, pokerspill, pokergameshow, 
pokerbegivenheter, pokerspill og kortspill direkte eller 
via TV eller online; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
administrering og drift av underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
underholdnings- og fornøyelsesspill, gamingtjenester, 
og konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
produsering og presentasjon av konkurranser, kamper, 
spill, gameshow og begivenheter alle relatert til 
kortspill, sjansespill og pokerspill; tilveiebringelse av 
kortspill, sjansespill og pokerspill spilt direkte eller over 
internett og via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; multispiller kortspill, kortrom og 
kunnskapsspill fremskaffet direkte eller via internett 
eller TV eller via portable, mobile håndholdte- eller 
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brettanordninger; tilveiebringe fasiliteter for 
pokergaming; sponsing av pokerturneringer; 
organisering, tilveiebringelse og presentasjon av 
pokerturneringer; tilveiebringelse av hasard- og 
pokerspilltjenester via sosiale medier websider; 
underholdning og kulturelle aktiviteter i forbindelse med 
hasard- og pokerspill; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill, og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til online poker; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, pokerturneringer, hasardspill, og 
konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter i forbindelse med online poker; 
tilveiebringelse av nyheter, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296562 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201711210 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay 

Complex, King Edward Road, IM-IM31DZ ONCHAN, 
Isle of Man 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer; dataprogramvare 
og dataprogrammer relatert til eller for demonstrering 
av spill, kasinospill, kortspill, gambling eller betting; 
dataprogramvare og dataprogrammer nedlastbare fra 
eller fremskaffet via internett; datamaskinvare; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd, data og/eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksdisker; blanke- og forhåndinnspilte 
CD-er, disker, arkiver, taper og kassetter; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner 
distribuert via e-post. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; tilbehør båret på kroppen. 
  Klasse 28   Sjetonger for bruk til spill; Sjetongsett til spill; video- 

og arkadespill (elektroniske-) (mynt- eller datastyrte 
apparater); baller i form av sportsartikler; fotballer, 
golfballer, stressavspenningsballer for håndøvelser; 
bager tilpasset for transport av sportsartikler; 
sportshansker; brettspill; kopper til terninger; 
sportsutstyr; terninger og terningspill; rulett- og 
kasinospill; pokersett; spillbord; spillkort. 

  Klasse 41   Underholdingstjenester; betting-, gambling-, kasino- 
og spilltjenester; underholdingstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; TV-underholdningstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; pokerspilltjenester; gamblingtjenester; 
tilveiebringelse av pokerturneringer, 
pokerkonkurranser, pokerspill, pokergameshow, 
pokerbegivenheter, pokerspill og kortspill direkte eller 
via TV eller online; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 

administrering og drift av underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
underholdnings- og fornøyelsesspill, gamingtjenester, 
og konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
produsering og presentasjon av konkurranser, kamper, 
spill, gameshow og begivenheter alle relatert til 
kortspill, sjansespill og pokerspill; tilveiebringelse av 
kortspill, sjansespill og pokerspill spilt direkte eller over 
internett og via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; multispiller kortspill, kortrom og 
kunnskapsspill fremskaffet direkte eller via internett 
eller TV eller via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; tilveiebringe fasiliteter for 
pokergaming; sponsing av pokerturneringer; 
organisering, tilveiebringelse og presentasjon av 
pokerturneringer; tilveiebringelse av hasard- og 
pokerspilltjenester via sosiale medier websider; 
underholdning og kulturelle aktiviteter i forbindelse med 
hasard- og pokerspill; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill, og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til online poker; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, pokerturneringer, hasardspill, og 
konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter i forbindelse med online poker; 
tilveiebringelse av nyheter, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296563 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201711211 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay 

Complex, King Edward Road, IM-IM31DZ ONCHAN, 
Isle of Man 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer; dataprogramvare 
og dataprogrammer relatert til eller for demonstrering 
av spill, kasinospill, kortspill, gambling eller betting; 
dataprogramvare og dataprogrammer nedlastbare fra 
eller fremskaffet via internett; datamaskinvare; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd, data og/eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksdisker; blanke- og forhåndinnspilte 
CD-er, disker, arkiver, taper og kassetter; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner 
distribuert via e-post. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; tilbehør båret på kroppen. 
  Klasse 28   Sjetonger for bruk til spill; Sjetongsett til spill; video- 

og arkadespill (elektroniske-) (mynt- eller datastyrte 
apparater); baller i form av sportsartikler; fotballer, 
golfballer, stressavspenningsballer for håndøvelser; 
bager tilpasset for transport av sportsartikler; 
sportshansker; brettspill; kopper til terninger; 
sportsutstyr; terninger og terningspill; rulett- og 
kasinospill; pokersett; spillbord; spillkort. 
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  Klasse 41   Underholdingstjenester; betting-, gambling-, kasino- 
og spilltjenester; underholdingstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; TV-underholdningstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; pokerspilltjenester; gamblingtjenester; 
tilveiebringelse av pokerturneringer, 
pokerkonkurranser, pokerspill, pokergameshow, 
pokerbegivenheter, pokerspill og kortspill direkte eller 
via TV eller online; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
administrering og drift av underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
underholdnings- og fornøyelsesspill, gamingtjenester, 
og konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
produsering og presentasjon av konkurranser, kamper, 
spill, gameshow og begivenheter alle relatert til 
kortspill, sjansespill og pokerspill; tilveiebringelse av 
kortspill, sjansespill og pokerspill spilt direkte eller over 
internett og via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; multispiller kortspill, kortrom og 
kunnskapsspill fremskaffet direkte eller via internett 
eller TV eller via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; tilveiebringe fasiliteter for 
pokergaming; sponsing av pokerturneringer; 
organisering, tilveiebringelse og presentasjon av 
pokerturneringer; tilveiebringelse av hasard- og 
pokerspilltjenester via sosiale medier websider; 
underholdning og kulturelle aktiviteter i forbindelse med 
hasard- og pokerspill; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill, og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til online poker; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, pokerturneringer, hasardspill, og 
konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter i forbindelse med online poker; 
tilveiebringelse av nyheter, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296564 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201711213 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay 

Complex, King Edward Road, IM-IM31DZ ONCHAN, 
Isle of Man 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer; dataprogramvare 
og dataprogrammer relatert til eller for demonstrering 
av spill, kasinospill, kortspill, gambling eller betting; 
dataprogramvare og dataprogrammer nedlastbare fra 
eller fremskaffet via internett; datamaskinvare; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd, data og/eller bilder; magnetiske 
databærere, opptaksdisker; blanke- og forhåndinnspilte 

CD-er, disker, arkiver, taper og kassetter; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner 
distribuert via e-post. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; tilbehør båret på kroppen. 
  Klasse 28   Sjetonger for bruk til spill; Sjetongsett til spill; video- 

og arkadespill (elektroniske-) (mynt- eller datastyrte 
apparater); baller i form av sportsartikler; fotballer, 
golfballer, stressavspenningsballer for håndøvelser; 
bager tilpasset for transport av sportsartikler; 
sportshansker; brettspill; kopper til terninger; 
sportsutstyr; terninger og terningspill; rulett- og 
kasinospill; pokersett; spillbord; spillkort. 

  Klasse 41   Underholdingstjenester; betting-, gambling-, kasino- 
og spilltjenester; underholdingstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; TV-underholdningstjenester utelukkende i 
forbindelse med pokerturneringer, pokerkonkurranser 
og pokerspill; pokerspilltjenester; gamblingtjenester; 
tilveiebringelse av pokerturneringer, 
pokerkonkurranser, pokerspill, pokergameshow, 
pokerbegivenheter, pokerspill og kortspill direkte eller 
via TV eller online; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
administrering og drift av underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
underholdnings- og fornøyelsesspill, gamingtjenester, 
og konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter relatert til pokerspill; organisering, 
produsering og presentasjon av konkurranser, kamper, 
spill, gameshow og begivenheter alle relatert til 
kortspill, sjansespill og pokerspill; tilveiebringelse av 
kortspill, sjansespill og pokerspill spilt direkte eller over 
internett og via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; multispiller kortspill, kortrom og 
kunnskapsspill fremskaffet direkte eller via internett 
eller TV eller via portable, mobile håndholdte- eller 
brettanordninger; tilveiebringe fasiliteter for 
pokergaming; sponsing av pokerturneringer; 
organisering, tilveiebringelse og presentasjon av 
pokerturneringer; tilveiebringelse av hasard- og 
pokerspilltjenester via sosiale medier websider; 
underholdning og kulturelle aktiviteter i forbindelse med 
hasard- og pokerspill; underholdningstjenester 
utelukkende i forbindelse med kortspill, sjansespill, 
pokerspill, og konkurranser, kamper, gameshow og 
begivenheter relatert til online poker; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til underholdningstjenester, 
kulturelle aktiviteter, pokerturneringer, hasardspill, og 
konkurranser, kamper, spill, gameshow og 
begivenheter i forbindelse med online poker; 
tilveiebringelse av nyheter, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296565 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201710540 
(220) Inndato: 2017.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The BSS Group Limited, Lodge Way House, Lodge 
Way, Harlestone Road, GB-NN57UG 
NORTHAMPTON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Verktøykasser; verktøykasser av metall og takrør 
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designet for å passe i eller på kjøretøyer, eller på 
stedet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296566 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201702943 
(220) Inndato: 2017.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Party Land Scandinavia AB, Box 4206, SE-20313 

MALMØ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bordservietter av papir for engangsbruk; metalliske 

papirdekorasjoner; papir og papp; trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og 
kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier 
og poser for innpakning og emballering; trykktyper, 
klisjeer; bordservietter av papir; festposer laget av 
papir; festdekorasjoner av papir; godteposer av papir 
eller plast; festdekorasjoner av papir; papirsløyfer.   

  Klasse 21   Papirkopper; tallerkener av papir; kopper, ikke av 
edelmetall; asjetter; plastkopper; kopper av papir eller 
plast; engangstallerkener; husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og 
svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass, unntatt 
bygningsglass; glassvarer, porselen og keramikk.  

  Klasse 28   Papirserpentinere; festartikler i form av små leketøy; 
terningsbeger; festhatter av papir; spill og leker; 
videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; lekeballonger; kotillongjenstander. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296567 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201701504 
(220) Inndato: 2017.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Prototech AS, Postboks 6034 Postterminalen, 5892 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; flytende plattformer av metall til bruk ved 
fiskeoppdrett; deler og tilbehør av metall til 
fiskeoppdrettsanlegg, vindmølleparker, solcellepaneler 
og bølgekraftverk. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
vindkraftinstallasjoner for generering av elektrisitet 
[vindmølleparker]. 

  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; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; solcellepaneler for generering av 
strøm; solfangere og fotoelektriske moduler; apparater 
for omtapping av oksygen; oksygen transvasing 
apparater. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable 
hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); 
flytebrygger, ikke av metall; landganger for flytebrygger 
og fiskeoppdrettsanlegg; deler og tilbehør til 
fiskeoppdrettsanlegg, vindmølleparker, solcellepaneler 
og bølgekraftverk, ikke av metall. 

  Klasse 22   Fiskemerder for fiskeoppdrett. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; oppføring, installasjon, vedlikehold 

og reparasjon av fiskeoppdrettsanlegg, vindmøller, 
vindkraftverk, vindturbiner og andre vinddrevne 
maskiner, solcellepaneler for generering av strøm, 
solfangere og fotoelektriske moduler, bølgekraftverk; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
omformingsanlegg, kraftverk, bølgeomformingsanlegg 
og bølgekraftverk; rådgivning i forbindelse med 
fiskeoppdrettsanlegg, vindmøller, vindkraftverk, 
vindturbiner og andre vinddrevne maskiner, 
solcellepaneler for generering av strøm, solfangere og 
fotoelektriske moduler, kraftverk; 
bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk. 

  Klasse 40   Produksjon av elektrisk energi fra fornybare 
energikilder; generering av elektrisk energi fra bølge-, 
vind- og solkilder; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; avfallsbehandling 
[gjenvinning]; pyrolyse, herunder nedbryting av ulike 
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bestanddeler gjennom varme; produksjon av oksygen 
via elektrolyse for å tilføre surstoff til fisk; produksjon av 
hydrogen via elektrolyse for bruk i maritim- og 
transportsektoren; bearbeiding og gjenvinning av 
avfallsstoffer, herunder fiskeslam; hydrogenproduksjon 
og produksjon av drivstoff og elektrisk energi; 
konsulenttjenester i forhold til produksjon av energi. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; tekniske tjenester relatert til 
fiskeoppdrettsanlegg, vindmølleparker, solcellepaneler 
og bølgekraftverk; tjenester relatert til oppdrett av fisk, 
herunder inspeksjon ved lokalitetsundersøkelser, 
fortøyningsanalyse og anleggssertifikat; rådgiving innen 
håndtering av fiskeslam; rådgivning innen biologisk 
brensel; tekniske tjenester innen miljøteknologi; 
miljøvurderingstjenester; forskning innen miljøvern; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]. 

  Klasse 44   Dyrkning av alger og alger og mikroalger 
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  Klasse 35   Reklame-, markedsførings- og salgsfremmende 
tjenester; kommersiell handels- og 
forbrukerinformasjon; bedriftsassistanse, -ledelse og 
administrasjon; bedriftsanalyser, -undersøkelser og -
informasjon;kontortjenester; reklamevirksomhet; 
reklametjenester; reklamebyråtjenester; 
reklamevirksomhet, direkte markedsføring; grafiske 
reklametjenester; utleie av reklameplass og 
reklamemateriell; undersøkelser knyttet til reklame; 
bedriftsrådgivning knyttet til reklame; reklame- og 
markedsføringsvirksomhet; bedriftskonsultasjon knyttet 
til reklame; sammenstilling av reklame; 
reklamevirksomhet, inkludert online annonsering via 
datanettverk; konsulenttjenester knyttet til reklame; 
rådgivningstjenester innen reklame; utarbeidelse av 
reklametekster; publiseringstjenester knyttet til 
reklametekster; undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; markedsundersøkelser og 
bedriftsanalyser; undersøkelser som involverer bedrifts-
eller forretningsvirksomhet; markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelser og markedsstudier; 
markedsføringsprognoser; markedsføringskampanjer; 
nyhetsutklippstjenester; markedsføring via direkte 

tilkobling til datanettverk og nettsteder; 
salgsfremmende tjenester, annonsering og 
markedsføring online; søkemotoroptimalisering; 
tilveiebringelse av markedsføringsrådgivning innen 
sosiale medier; formidling av reklame for andre; 
sammenstilling, produksjon og formidling av 
reklamemateriell; undersøkelser/studier av 
forretningsinformasjon.  

  Klasse 41   Nyhetsrapportering; nyhetsprogramtjenester; 
nyhetsreportertjenester; nyhetsrapporteringstjenester; 
publisering av nyhetsbrev; nyhetsprogramtjenester for 
overføring via internett; nyhetsprogramtjenester for 
radio og fjernsyn; utdanning/undervisning; 
utdanning/opplæring; underholdning; 
underholdningsinformasjon; sports- og idrettsaktiviteter; 
kulturelle aktiviteter; kulturelle- og idrettsaktiviteter; 
sportsinformasjonstjenester 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; forskning; 
designtjenester; grafisk design; illustrasjonstjenester 
(design); kommersielle designtjenester; industriell 
analysetjenester; design og utvikling av programvare; 
design og utvikling av datamaskin- og programvare; 
design og etablering av nettsteder; hosting av 
nettsteder; opprettelse, design og vedlikehold av 
nettsteder; opprettelse, design, utvikling og vedlikehold 
av nettsteder for tredjeparter ; design, opprettelse, 
hosting og vedlikehold av nettsteder for andre; 
administrasjon av nettsteder for andre 
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  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 eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; programvare for prosessering av 
elektroniske betalinger til og fra andre; 
autentisitetsprogramvare; programvare tilveiebrakt på 
Internett; programvare for interaktiv underholdning som 
setter brukerne i stand til å bestemme seer, lytter, og 
spill-opplevelsen ved å velge og arrangere parametere 
for lyd, bilde og audiovisuelle elementer; nedlastbare 
lyd, bilde og audiovisuelle filer og opptak inneholdende 
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multimedia-underholdningsprogrammer og –innhold; 
online elektroniske publikasjoner (nedlastbare fra 
Internett eller et datanettverk eller en database); 
programvare for direktemeldinger; 
fildelingsprogramvare; kommunikasjonsprogramvare 
for elektronisk utveksling av data, lyd, video, bilder og 
grafikk via data- trådløse- og 
telekommunikasjonsnettverk; programvare i form av en 
applikasjon for mobile enheter og datamaskiner; 
programvareapplikasjoner til bruk på mobile enheter; 
programvare til behandling av bilder, grafikk, lyd, video 
og tekst; nedlastbar programvare for elektronisk 
overføring av informasjon, data, dokumenter, stemmer 
og bilder via Internett; nedlastbar programvare som 
setter brukeren i stand til å delta i web-baserte møter 
og undervisningstimer med adgang til data, 
dokumenter, bilder og programvareapplikasjoner via en 
nettleser; nedlastbar programvare for å gi tilgang til, se 
og kontrollere eksterne datamaskiner og datanettverk; 
nedlastbar sky-behandlingsprogramvare; nedlastbar 
sky-basert programvare; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, artikler, brosjyrer, 
pamfletter, datablader, informasjonsmateriale og 
instruksjonsmateriale innenfor forretningsdrift, e-handel 
og informasjonsteknologi, sky-behandling (cloud 
computing), telekommunikasjon, Internett, opplæring i 
forretningsdrift og e-handel, forretningsdrift, salg, 
markedsføring og forretningsledelse; periferutstyr til 
datamaskiner; notebook-datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, håndholdte datamaskiner; personlige 
assistenter (PA-er); personlige mediespillere; 
mobiltelefoner; smarttelefoner; digitale kameraer; 
batterier, batteriladere; datamaskin-arbeidsstasjoner; 
datatjenere; maskinvare for data- og 
telekommunikasjonsnettverk; adaptere for datanettverk, 
brytere, rutere og knutepunkt (hubs) for datanettverk; 
trådløse og trådete modemer og kommunikasjonskort 
og –enheter; holdere for bærbare datamaskiner, pc-
vesker; brannslukningsapparater; datamaskinvare og 
fastvare; dataprogramvare (herunder programvare som 
er nedlastbar fra Internett; navigasjonssystemer for 
bilder; CD-er, digital musikk (nedlastbar fra Internett); 
telekommunikasjonsapparater; musematter; håndsett til 
mobiltelefoner; mobiltelefontilbehør; nedlastbare spill, 
bilder, spillefilmer, filmer og musikk; alarmsystemer; 
overvåkningskameraer; mobile enheter for kringkasting 
av tv og radio; utstyr for tv-kringkasting, nemlig 
filmkameraer, monitorer, skjermer, lydopptakere, 
videoopptakere, elektroniske brytere, kabler og 
ledninger, belysning, linser, for lyd- og videosignaler, 
kabler og ledninger for overføring av lyd og bilder, lys 
for bruk med videokameraer og filmkameraer, 
kameralinser, trebente stativer til kameraer, 
kameraetuier, tomme videobånd, lydmiksebord, samt 
videoredigeringskonsoller; kameraer; videokameraer; 
øretelefoner; ørestykker; høyttalere; GPS-apparater og 
–utstyr; programmer og programvare (herunder 
nedlastbart fra Internett) for dataspill, elektroniske spill 
og videospill; LCD-skjermer for telekommunikasjons- 
og elektronisk utstyr; set-top-bokser; fjernkontroller; 
datalagringsprogrammer; briller og solbriller; 
elektroniske oppslagstavler; kodede eller magnetiske 
kreditt, debet, kontant og identifikasjonskort; 
minibanker, kontantdispensere; elektroniske lesebrett; 
blekkpatroner, tomme, for skrivere og kopimaskiner; 
babymonitorer; videobabymonitorer; linsetrekk; tablet-
datamaskiner; kodede nøkkelkort; 3D-briller; minnekort 
for videospill-maskiner. 

  Klasse 16   Aviser; magasiner; tidsskrifter; journaler; papir og 
papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivemateriell; klebemidler for papirvarer eller for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastmaterialer for pakking; trykktyper, 
klisjeer; bøker, pamfletter, plakater, trykte kort, 
sirkulærer, kataloger, kalendre, prisetiketter, prislapper; 
bæreposer av papir, papp og plast; trykte telefon-, faks-
, elektronisk post- og nettsideregistre; kort i form av 

debetkort, kredittkort, betalingskort og telefonkort, 
andre enn kodede og magnetiske kort; markedsførings-
og salgsfremmende materiale i form av trykksaker; 
trykte annonser og reklamer; brukermanualer; 
innpakningsmaterialer av papir, plast eller papp; 
papirlommetørklær; lommetørklær laget av papir; 
modeller og små figurer laget av papir; papirposer for 
innpakking, til festbruk; sideholdere.  

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; forklær (klær); bekledning til 
babyer og nyfødte; badekåper; badesandaler og –
tøfler; badedrakter; badebukser; strandklær; belter; 
seler; alpeluer; smekker, ikke av papir; pelskraver; 
trøyer; bukseseler; bysteholdere; sovemasker; topper 
(undertøy); lueskygger; luer; dusjhetter; fritidsklær; 
blondeinnlegg (til fronten av skjorter og bluser); klær for 
gymnastikk; klær av lær og lærimitasjoner; kåper og 
frakker; overfrakker; kravebeskyttere; halslinninger; 
kombinasjonsdrakter; korseletter; korsetter (undertøy); 
maskeradekostymer; mansjetter; bekledning for 
syklister; danseklær; falske kraver; bokser-shorts; 
preserver; slåbroker; øreklaffer (bekledning); finkjoler; 
fes (muslimske hodeplagg); fiskevester; fotmuffer, ikke 
elektrisk oppvarmede; fottøy; hatteformer; overaller; 
pelsstolaer; gamasjer, stropper for gamasjer, 
strømpebånd; gabardinklær; hofteholdere (undertøy); 
hansker (bekledning); hatter; papirhatter (klær); 
hodebånd (bekledning); hodebekledning 
(hattemakerarbeide); hælputer og tupper for fottøy; 
hetter (klær); jakker (klær); trikotjakker; jerseyklær; 
pullovere; trikotasje (klær); dameklær; barnetøy; 
undertøy; for, ferdigsydd (deler av klesplagg); livreer; 
manipler (liturgiske); mantilla (spansk sjal); 
sovemasker; klær til menn; mitraer (bispeluer); 
halvhansker; pengebelter (klær); klær for bilister; muffer 
(klesplagg); bleier av tekstil; slips; halstørklær; nattøy; 
ytterklær; overaller; overfrakker; bukser; papirklær; 
peleriner; skinnpels; underskjørt; pyntelommetørkle (del 
av klesdrakt); lommer for klær; pullovere; pysjamaser; 
regntøy; konfeksjonsklær; badekåper; sarier; skjerf; 
hode- og halstørklær; sjal; skjortebryst; bærestykker for 
skjorter; skjorter; halslinninger; undertrøyer; skjørt; 
kalotter; underkjoler (undertøy); overaller; gamasjer; 
snødresser; sokker, strømper og trikotklær, inkludert 
tights og strømpebukser; sportsklær og klær for 
utførelse av sport; brodder, pigger og metalltilbehør for 
fottøy; dresser; skyggeluer; bukseseler; 
svetteabsorberende underklær; strikkegensere; 
badedrakter; undertøy (teddies); t-skjorter; tights; 
togaer; flosshatter; fotstropper for benklær; benklær, 
bukser; turbaner; undertøy; svetteabsorberende 
undertøy; underbukser; undertøy; svetteabsorberende 
undertøy; uniformer; overlær for skotøy; slør (klær); 
vester; lueskygger (for hattemakeri); vester; vanntette 
klær; sålekanter for støvler og sko, hæler, såler, 
innersåler, antiskliinnretninger for fottøy; våtdrakter for 
vannski; hodeslør; mansjetter; nikkers; sportstrøyer; 
tilbehør til alle forannevnte varer.    

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; små figurer i form av leker; små plysjfigurer 
som morosaker; utstoppede små lekefigurer; brettspill; 
baller for spill; dukker; dukkesenger, -klær, -tåteflasker, 
-hus og –stuer; dukketilbehør; dukkelekesett; mah-jong 
(kinesisk spill); skateboard; såpebobler (leker); 
lekemobiltelefoner; teddybjørner; karnevalmasker; 
apparater for elektroniske spill og 
underholdningsapparater andre enn slike tilpasset for 
bruk med en ekstern skjerm eller monitor; hjemme-
videospillmaskiner og håndholdte videospillmaskiner, 
ikke for bruk med fjernsynsapparater; leker; spill som 
krever dyktighet og handling (action skill games); 
action-figurer og tilbehør dertil; spillkort; multi-
aktivitetsleker for barn; badminton-sett; ballonger; 
basketballer; badeleker; baseballer; strandballer; 
sittesekker; erteposedukker; lekebyggeklosser; 
bowlingballer; staver og oppløsninger som lager bobler; 
sjakksett;  julestrømper; lekefigurer som 
samlerobjekter; uroer for babysenger; leker for 
babysenger; sendeplateleker; elektriske action-leker; 
maskiner og mekanismer for stokking og utdeling av 
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spillkort; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; håndholdte enheter for å spille 
elektroniske spill; hockey-pucker; oppblåsbare leker; 
puslespill; hoppetau; drager; apparater, spillkort og 
annet utstyr for å utføre magiske triks; klinkekuler;  
mekaniske leker; spilledåseleker; musikkleker; 
selskapsspill; festpremier i form av små leker; festleker 
og -spill; spillkort; plysj-leker; marionetter; rulleskøyter; 
gummiballer; fotballer; snurrebasser (leker); 
klemmeleker; utstoppede leker; bordtennisbord; 
skyteskivespill; tennisballer; leke-actionfigurer; lekesett 
med bøtte og spade; lekekjøretøy; sparkesykler (leker); 
lekebiler; hobbyhåndverksett for lekemodeller; 
lekefigurer; lekelastebiler; lekeklokker; opprettbare 
leker; leker med snurrende topper og snurrende plater; 
festpremier av papir; festhatter av papir; marionett- og 
dukketeaterartikler; lekemodeller; ballkastemaskiner; 
masker (leketøy); deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer.     

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; organisering, betjening og overvåkning 
av lojalitets- og intenciv-programmer; annonsetjenester 
tilveiebrakt via Internett; produksjon av tv- og 
radioannonser; regnskapsførsel; auksjonstjenester; 
organisering av handelsmesser; meningsmålinger; 
databehandling; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; reklamebyråtjenester; 
reklametjenester tilveiebrakt for tredjepart; 
databaseledelse; innsamling av informasjon til 
databaser; forretningsrådgiving; forretningsrådgiving 
knyttet til web-baserte evenementer, konferanser, 
opplæring og undervisningsprogrammer og seminarer; 
forretningsrådgiving knyttet til formidling av web-basert 
kunnskap; forretningsrådgiving knyttet til online 
samarbeid og samarbeidsteknologi; 
forretningsrådgiving knyttet til salg og markedsføring; 
prosjektledelse; prosjektledelse knyttet til utvikling, 
oppstart, gjennomføring, produksjon, registrering, 
overvåkning og oppfølging av web-baserte 
evenementer, konferanser, opplæring og 
undervisningsprogrammer og seminarer; 
markedsundersøkelser og 
forretningsrågivingstjenester; forretingsrådgiving knyttet 
til gjennomføring av forretningstransaksjoner via 
globale datanettverk ved lokalisering og henvisninger 
for levering av et bredt utvalg av varer og tjenester for 
profesjonelle og forbrukere; formidling av 
forretningsinformasjon knyttet til andres varer og 
tjenester via lokale og globale datanettverk; 
forretningsrådgiving knyttet til tilveiebringelse av en 
webside på et globalt datanettverk der tredjeparter kan 
tilby varer og tjenester, plassere, statusbestemme og 
gjennomføre kjøpsavtaler og ordrer, inngå kontrakter 
og gjennomføre forretningstransaksjoner; 
tilveiebringelse av databasert online 
bestillingstjenester; annonsering av andres varer og 
tjenester via lokale og globale datanettverk; 
internasjonale import- og eksportbyrå-tjenester; utleie 
av annonseplass på kommunikasjonsmedier; online 
handelstjenester knyttet til auksjoner samt 
tilveiebringelse av tilhørende online 
forretningsevaluering; online detaljhandel av telefoner, 
mobiltelefonhåndsett, mobiltelefontilbehør, 
elektroniske- og telekommunikasjonsvarer, 
datahardware og datasoftware, batterier, batteriladere, 
apparater og instrumenter for opptak, mottak, 
overføring og/eller gjengivelse av data, informasjon, 
illustrasjoner, bilder og/eller lyd, edelmetaller, smykker 
og juvelervarer, edle stener, trykksaker, skrivesaker og 
papirvarer, magnetiske og ikke-magnetiske kodede 
kort, møbler, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen og steintøyvarer, 
tekstiler, klær, fottøy. hodeplagg, kniplinger og 
broderier, knapper, sløyfer, stifter og nåler, kunstige 
blomster, tepper, matter, spill og elektroniske leker, 
kjemikalier til bruk i industri, vitenskap, fotografi og 
jordbruk, maling, ferniss og lakk, produkter til personlig 
hygiene, såper, parfymevarer, kosmetikk, hår- og 

kroppslotion, eteriske oljer, rengjørings- og 
blekepreparater, smøremidler, drivstoff, stearinlys, 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, 
isenkramvarer og små gjenstander av metalljernvarer, 
maskiner og verktøymaskiner, bestikk, barberhøvler og 
hånddrevne verktøy, datamaskiner, regnemaskiner,  
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, briller og solbriller, 
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, steking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og for 
hygieniske formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkeri, 
sølvtøy, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, magasiner, kort, produkter av 
papir og papp, bilder, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, innpakkingsmateriale, gummi og plast 
for bruk i fabrikasjon, paknings- og isolasjonsmateriale, 
lær og lærimitasjoner og varer laget disse materialene, 
håndvesker, vesker, lommebøker, holdere av lær, 
bager, bagasjeartikler, paraplyer, speil, rep, tråd, garn 
og nett, telt, garn og tråd for tekstil bruk, kleshengere, 
kuvertbrikker, skredderartikler, nemlig sakser, stoff, 
kniver og måleinstrumenter, sengetepper og duker, 
leketøy og sportsartikler, matvarer og drikker, kjøtt, fisk, 
fjærkre, preserverte, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, syltetøy og fruktsauser, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, 
sukker, ris, mel, brød og kaker, smakstilsetninger, friske 
frukter og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, alkoholholdige 
drikker, blomsterprodukter, tobakk, artikler for røkere 
samt fyrstikker; sammenstilling av en katalog over 
tredjeparts websider for å formidle 
forretningstransaksjoner; forretningsrådgiving knyttet til 
betjening av en elektronisk markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og/eller tjenester via et globalt 
datanettverk; tilveiebringelse av datastyrte online 
bestillingstjenester; forretningsbistand knyttet til 
formidling av forretningstransaksjoner via lokale og 
globale datanettverk; rådgivingstjenester knyttet til 
forretningsledelse; markedsførings og 
promoteringstjenester; publikasjon av 
reklamemateriale; markedsføring av ledige 
eiendommer; spredning av annonsemateriell, 
oppdatering av annonsemateriell, sammenstilling av 
annonser til bruk som websider på Internett; utleie av 
annonseplass; behandling av data; 
informasjonstjenester knyttet til salg, forretningsdrift og 
reklame; telefonsvarertjenester (for utilgjengelige 
abonnenter); telefonsvarertjenester (for andre); 
auksjonstjenester tilveiebrakt på Internett; 
personalledelse; tilveiebringelse av informasjon om 
salg forretningsdrift og reklame via et globalt 
datanettverk og Internett; presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier i salgsøyemed; sammenstilling 
av et utvalg av varer for andre, slik at kunder kan ta i 
øyensyn og kjøpe disse via en generell handelsvare-
nettside på Internett og via engros-utsalg, nemlig 
telefoner, mobiltelefonhåndsett, mobiltelefontilbehør, 
elektroniske- og telekommunikasjonsvarer, 
datahardware og datasoftware, batterier, batteriladere, 
apparater og instrumenter for opptak, mottak, 
overføring og/eller gjengivelse av data, informasjon, 
illustrasjoner, bilder og/eller lyd, edelmetaller, smykker 
og juvelervarer, edle stener, trykksaker, skrivesaker og 
papirvarer, magnetiske og ikke-magnetiske kodede 
kort, møbler, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen og steintøyvarer, 
tekstiler, klær, fottøy. hodeplagg, kniplinger og 
broderier, knapper, sløyfer, stifter og nåler, kunstige 
blomster, tepper, matter, spill og elektroniske leker, 
kjemikalier til bruk i industri, vitenskap, fotografi og 
jordbruk, maling, ferniss og lakk, produkter til personlig 
hygiene, såper, parfymevarer, kosmetikk, hår- og 
kroppslotion, eteriske oljer, rengjørings- og 
blekepreparater, smøremidler, drivstoff, stearinlys, 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, 
isenkramvarer og små gjenstander av metalljernvarer, 
maskiner og verktøymaskiner, bestikk, barberhøvler og 
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hånddrevne verktøy, datamaskiner, regnemaskiner,  
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, briller og solbriller, 
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, steking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og for 
hygieniske formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkeri, 
sølvtøy, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, magasiner, kort, produkter av 
papir og papp, bilder, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, innpakkingsmateriale, gummi og plast 
for bruk i fabrikasjon, paknings- og isolasjonsmateriale, 
lær og lærimitasjoner og varer laget disse materialene, 
håndvesker, vesker, lommebøker, holdere av lær, 
bager, bagasjeartikler, paraplyer, speil, rep, tråd, garn 
og nett, telt, garn og tråd for tekstil bruk, kleshengere, 
spisebrikker, skredderartikler, nemlig sakser, kniver og 
måleinstrumenter, bord- og sengedekker, leketøy og 
sportsartikler, matvarer og drikker, kjøtt, fisk, fjærkre, 
preserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, 
syltetøy og fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, 
brød og kaker, smakstilsetninger, friske frukter og 
grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og andre ikke-
alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, 
blomsterprodukter, tobakk, artikler for røkere samt 
fyrstikker; sammenstilling av et utvalg av varer for 
andre, slik at kunder kan ta i øyensyn og kjøpe disse 
via en handelsvarekatalog via postordre eller via 
telekommunikasjon,nemlig telefoner, 
mobiltelefonhåndsett, mobiltelefontilbehør, 
elektroniske- og telekommunikasjonsvarer, 
datahardware og datasoftware, batterier, batteriladere, 
apparater og instrumenter for opptak, mottak, 
overføring og/eller gjengivelse av data, informasjon, 
illustrasjoner, bilder og/eller lyd, edelmetaller, smykker 
og juvelervarer, edle stener, trykksaker, skrivesaker og 
papirvarer, magnetiske og ikke-magnetiske kodede 
kort, møbler, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen og steintøyvarer, 
tekstiler, klær, fottøy. hodeplagg, kniplinger og 
broderier, knapper, sløyfer, stifter og nåler, kunstige 
blomster, tepper, matter, spill og elektroniske leker, 
kjemikalier til bruk i industri, vitenskap, fotografi og 
jordbruk, maling, ferniss og lakk, produkter til personlig 
hygiene, såper, parfymevarer, kosmetikk, hår- og 
kroppslotion, eteriske oljer, rengjørings- og 
blekepreparater, smøremidler, drivstoff, stearinlys, 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, 
isenkramvarer og små gjenstander av metalljernvarer, 
maskiner og verktøymaskiner, bestikk, barberhøvler og 
hånddrevne verktøy, datamaskiner, regnemaskiner,  
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, briller og solbriller, 
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, steking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og for 
hygieniske formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkeri, 
sølvtøy, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, magasiner, kort, produkter av 
papir og papp, bilder, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, innpakkingsmateriale, gummi og plast 
for bruk i fabrikasjon, paknings- og isolasjonsmateriale, 
lær og lærimitasjoner og varer laget disse materialene, 
håndvesker, vesker, lommebøker, holdere av lær, 
bager, bagasjeartikler, paraplyer, speil, rep, tråd, garn 
og nett, telt, garn og tråd for tekstil bruk, kleshengere, 
spisebrikker, skredderartikler, nemlig sakser, kniver og 
måleinstrumenter, bord- og sengedekker, leketøy og 
sportsartikler, matvarer og drikker, kjøtt, fisk, fjærkre, 
preserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, 
syltetøy og fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, 
brød og kaker, smakstilsetninger, friske frukter og 
grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og andre ikke-
alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, 
blomsterprodukter, tobakk, artikler for røkere samt 
fyrstikker; sammenstilling av et utvalg av varer for 
andre, slik at kunder kan ta i øyensyn og kjøpe disse 

fra detaljhandel-utsalg, nemlig telefoner, 
mobiltelefonhåndsett, mobiltelefontilbehør, 
elektroniske- og telekommunikasjonsvarer, 
datahardware og datasoftware, batterier, batteriladere, 
apparater og instrumenter for opptak, mottak, 
overføring og/eller gjengivelse av data, informasjon, 
illustrasjoner, bilder og/eller lyd, edelmetaller, smykker 
og juvelervarer, edle stener, trykksaker, skrivesaker og 
papirvarer, magnetiske og ikke-magnetiske kodede 
kort, møbler, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen og steintøyvarer, 
tekstiler, klær, fottøy. hodeplagg, kniplinger og 
broderier, knapper, sløyfer, stifter og nåler, kunstige 
blomster, tepper, matter, spill og elektroniske leker, 
kjemikalier til bruk i industri, vitenskap, fotografi og 
jordbruk, maling, ferniss og lakk, produkter til personlig 
hygiene, såper, parfymevarer, kosmetikk, hår- og 
kroppslotion, eteriske oljer, rengjørings- og 
blekepreparater, smøremidler, drivstoff, stearinlys, 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, 
isenkramvarer og små gjenstander av metalljernvarer, 
maskiner og verktøymaskiner, bestikk, barberhøvler og 
hånddrevne verktøy, datamaskiner, regnemaskiner,  
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, briller og solbriller, 
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, steking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og for 
hygieniske formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkeri, 
sølvtøy, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, magasiner, kort, produkter av 
papir og papp, bilder, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, innpakkingsmateriale, gummi og plast 
for bruk i fabrikasjon, paknings- og isolasjonsmateriale, 
lær og lærimitasjoner og varer laget disse materialene, 
håndvesker, vesker, lommebøker, holdere av lær, 
bager, bagasjeartikler, paraplyer, speil, rep, tråd, garn 
og nett, telt, garn og tråd for tekstil bruk, kleshengere, 
spisebrikker, skredderartikler, nemlig sakser, kniver og 
måleinstrumenter, bord- og sengedekker, leketøy og 
sportsartikler, matvarer og drikker, kjøtt, fisk, fjærkre, 
preserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, 
syltetøy og fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, 
brød og kaker, smakstilsetninger, friske frukter og 
grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og andre ikke-
alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, 
blomsterprodukter, tobakk, artikler for røkere samt 
fyrstikker; detalj og engros-handel med telefoner, 
mobiltelefoner, mobiltelefontilbehør, elektronikk og 
telekommunikasjonsartikler, datamaskinvare og –
programvare, batterier, batteriladere, apparater for 
opptak, overføring og/eller gjengivelse av data, 
informasjon, bilder og/eller lyd, edle metaller, smykker, 
edelstener, trykte publikasjoner, kontormateriell, 
magnetiske og ikke-magnetiske kodede kort, møbler, 
billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler, klesplagg, 
fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, knapper, 
sløyfer, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, 
ryer, spill og elektronisk leketøy, kjemikalier til bruk i 
industri, forskning, fotografi og landbruk, maling og 
lakk, produkter for personlig hygiene, såper, 
parfymevarer, kosmetikk, hårvann og bodylotion, 
eteriske oljer, rense- og blekemidler, smøremidler, 
drivstoff, stearinlys, farmasøytiske, veterinære og 
sanitære preparater, isenkram og små gjenstander av 
metall, maskiner og maskinverktøy, bestikk, 
barberhøvler og håndverktøy, datamaskiner, 
kalkulatorer, elektriske, fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter, briller og 
solbriller, kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, 
ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
kjøretøyer, skytevåpen, fyrverkeri, sølvtøy, ur og 
kronologiske instrumenter, musikkinstrumenter, 
magasiner, kort, papir- og pappvarer, bilder 
skrivemaskiner og kontormateriell, emballasje, gummi 
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og plast til bruk i vareproduksjon, emballerings og 
isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer 
av disse materialer, håndvesker, portemoneer, 
lommebøker, skinnetuier, bager, kofferter, paraplyer 
speil, tauverk, tråder, nett, telt, garn og tråd til tekstiler, 
kleshengere, kuvertbrikker, skredderartikler, 
sengetepper og duker, leketøy og sportsartikler, 
matvarer og drikke, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; 
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte 
frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg 
melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, mel, brød og kaker, krydderier, 
frisk frukt og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og 
ikke-alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, 
naturlige planter og blomster, tobakksvarer, røkeartikler 
og fyrstikker; DM (direct mail)-annonsering; arrangering 
av kjøp og salg av kontrakter for andre; tilveiebringe 
informasjon og råd til individer og forretninger 
vedrørende utvelgelse av varer som skal kjøpes; 
bestillingstjenester (for andre); detaljhandelstjenester 
knyttet til varehus og supermarkeder; 
sekretærtjenester; tilveiebringelse av statistisk 
forretningsinformasjon; organisering av utstillinger i 
kommersielt eller salgsfremmende øyemed; 
forretningsrådgiving knyttet til sammenstilling og utleie 
av kunderegistrer; bedriftsanalyse; 
forretningsledelsestjenester knyttet til behandling av 
Internett-salg; tjenester knyttet til forretningshenvisning 
og personalplassering; import og eksport-byråtjenester; 
avisabonnement-byråtjenester; dokumentreproduksjon; 
transkripsjon (herunder stensilering); utleie av 
kontormateriell; kundebehandlingstjenester; 
bedriftledelsestjenester knyttet til e-handel; 
bokføringstjenester; veldedige tjenester, nemlig 
forretningsledelse knyttet til organisering og 
gjennomføring av frivillige programmer og 
samfunnstjeneste-prosjekter; utleie av salgsboder; 
tilveiebringelse av kommersiell og forretningsmessig 
kontaktinformasjon; søkemotoroptimalisering; 
nettsidetrafikkoptimalisering; klikkbetalings-
annonsetjenester; kommersielle meglingstjenester; 
forretningsledelse for frilansere; forhandling av avtaler 
(kommersielle) for tredjeparter; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; prosjektledelse knyttet 
til byggeprosjekter; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon på en nettside; rådgiving, 
informasjon og konsulenttjenester knyttet til ovennevnte 
tjenester.  

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig dataoverførings og mottaks-tjenester via 
telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av web-
basert multimedia telekonferanse, videokonferanse og 
online møtetjenester som tillater simultan og asynkron 
lesning, deling, redigering og drøftelse av dokumenter, 
data og bilder av deltakerne via en nettleser; 
tilveiebringelse av online tilgang til online-rapporter 
knyttet til ytelse, effektivitet og status av web-baserte 
applikasjoner, telekonferanser, videokonferanser og 
møter; tilveiebringelse av sikker fjerntilgang til private 
datanettverk via Internett; tilveiebringelse av 
informasjon knyttet til sikker overføring av data og 
informasjon; rådgivingstjenester knyttet til sikker 
overføring av data og informasjon; tilveiebringelse av 
online samarbeidstjenester 
(telekommunikasjonstjenester) som gir brukeren tilgang 
til applikasjoner, plattformer, delte dokumenter, data, 
oppgavelister og diskusjonsfora; Internett-
kringkastingstjenester, tilveiebringelse av en online 
database med informasjon om web-basert 
kringkastingsplattform for inngivelse av klager; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsbasert tilgang til 
databaser og til Internett; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; interaktive 
telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av 
informasjon (websider), dataprogrammer og data; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelse til 
Internett eller databaser; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til world wide web-
fasciliteter og strukturer; kommunikasjon via 

dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske 
nettverk; datastøttet overføring av meldinger, 
informasjon, data, dokumenter og bilder; 
faksoverføringer; meldingsformidling; 
oppkallingstjenester (paging); utleie av modemer; 
datakommunikasjonstjenester ved hjelp av elektroniske 
midler; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tjenester 
knyttet til elektronisk overføring, mottak og 
videreformidling av meldinger; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstjenester for elektronisk 
innsamling, overføring og levering av data; elektronisk 
utveksling av stemme, data, lyd, video, tekst og grafikk 
tilgjengelig via data- og telekommunikasjonsnettverk; 
direkte meldingstjenester (instant messaging services); 
mobiltelefonkommunikasjonstjenester; tilveiebringelse 
av innhenting, overføring og levering av e-
postmeldinger, stillbilde og/eller film-informasjon så 
som bokstaver, meldinger, musikk og bilder, 
telegrammer, informasjon og data via mekanisk, 
elektronisk, telefonisk, telex, kabel, data og 
satellittoverføring; overføring, kringkasting og 
gjengivelse av lyd, video stillbilder og film og data, 
enten i komprimert eller ukomprimert form, enten live 
eller i opptak; elektroniske meldingstjenester, 
konferanse og bestillingsoverføringstjenester; 
kommunikasjonstjenester via en elektronisk 
oppslagstavle som gir brukerne adgang til live 
interaktive samtaler mellom en dataterminal og en 
elektronisk oppslagstavle inneholdende informasjon i 
form av stillbilder og film i tillegg til stemmebasert 
informasjon så som karakterer (figurer); tilveiebringelse 
av elektroniske oppslagstavler for overføring av 
meldinger; tilveiebringelse av online debattfora; 
strømming av lydinnhold via Internett; strømming av 
videomateriale via Internett; tv-kringkastingstjenester; 
tjenester knyttet til overføring av betalings-tv; 
kringkasting av video; kringkasting og overføring av 
radio og tv-programmer; kringkasting av musikk; 
overføring av musikk, filmer, interaktive programmer, 
videoer, elektroniske dataspill; overføring av 
informasjon om online-handel og detaljhandel generelt; 
tjenester knyttet til video-on-demand-overføring; 
nyhetsbyråtjenester; tilveiebringelse av tilgang til en 
database på et globalt datanettverk for søk og 
innhenting av informasjon, data, nettsider og andre 
ressurser tilgjengelig på datanettverk; tilveiebringelse 
av brukertilgang til en database inneholdende 
elektroniske publikasjoner, oppslagstavler, databaser 
og informasjon som kan tilegnes via datamaskin; drift 
av chatterom (chat room services); flerbrukertilgang til 
globale datainformasjonsnettverk for overføring og 
spredning av et vidt spekter av informasjon; 
tilveiebringelse av tilgang til et nettsted på et globalt 
datanettverk der tredjeparter kan tilby varer og 
tjenester, plassere og oppfylle bestillinger, inngå 
kontrakter og gjennomføre forretningstransaksjoner; 
tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv nettside på et 
globalt datanettverk der tredjeparter kan laste opp 
informasjon, besvare henvendelser og plassere og 
oppfylle bestillinger av produkter, tjenester og 
forretningsmuligheter; kommunikasjonstjenester, 
nemlig numeriske og tekstuelle digitale 
meldingstjenester; overføring av informasjon via 
datakommunikasjon til hjelp ved beslutningsprosesser; 
overføring av informasjon via 
videokommunikasjonssystemer; webkonferanse-
tjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester for 
etablering av virtuelle chatterom via tekstmeldinger; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler med 
henblikk på opplasting og overføring av meldinger blant 
databrukere angående produkter, tjenester og 
forretningsmuligheter; tilveiebringelse av en online 
elektronisk oppslagstavle for opplasting, promotering, 
salg og gjensalg av objekter via et globalt datanettverk; 
tilveiebringelse av e-posttjenester og videresending av 
e-post; lyd og bilde-kommunikasjon via datamaskiner 
og datanettverk og via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
datamaskiner og leasing av tilgangstid til online 
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elektroniske oppslagstavler og databaser; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for 
opplasting og overføring av meldinger mellom 
databrukere angående varer, tjenester og 
forretningsmuligheter; tilveiebringelse av en elektronisk 
kalender, adressebok og elektronisk notisblokk via 
lokale og globale datanettverk; tilveiebringelse av 
fjerntilgang til video og/eller telefonkonferanser og 
fasiliteter; tilveiebringelse av datalenker til tredjeparts 
nettsider for å fremme e-handel og reelle 
forretningstransaksjoner; utleie og leasing av tv-
programmer; utleie og leasing av tv-er; konsulent, 
informasjons, og rådgivingstjenester knyttet til 
ovennevnte tjenester.  

  Klasse 39   GPS-navigasjonstjenester; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til reiser og turisme gjennom 
internett eller gjennom telekommunikasjonsnettverk; 
informasjon om kjørebaner, reise, navigasjon, trafikk og 
severdigheter (reise), tilveiebrakt online via en 
interaktiv nettside; tilveiebringe informasjon til reisende 
vedrørende billettpriser, ruteplaner og offentlig 
transport; reise- og turistinformasjon og guidetjenester; 
ruteguidings- og planleggingstjenester; 
reisearrangering; reisebyråtjenester; 
reisebillettbyråtjenester; arrangering av reiser og 
informasjon for dette, alt tilveiebrakt online fra en 
database eller internett; yacht- og/eller båtreiser; 
tilveiebringe kjøreinstruksjoner for reiseformål; utleie av 
navigasjonssystemer; transportvirksomhet; tilveiebringe 
vei- og trafikkinformasjon; tilveiebringe navigasjons- og 
informasjonstjenester, nemlig informasjon relatert til 
trafikk og trafikkorker; transport av varer og 
passasjerer; biltransport; lufttransport; utleie av 
kjøretøy; bilutleietjenester; sjåførtjenester; transport 
ved rørledninger; transporttjenester i form av 
transportadministrasjon; tilveiebringe flyområder, 
nemlig tilveiebringe tilgang til flystriper, landingsbaner 
og rullebaner; innpakning; innpakning og lagring av 
varer; fysisk lagring av elektronisk lagret data eller 
dokumenter; leveranse av meldinger; leveranse av 
varer ved postordre; budtjenester (meldinger eller 
varer); skipsmegling; opp- og avlasting av last; 
fraktmeglingsvirksomhet; bortrydningstjenester; 
megling av utleie, leasing, salg, kjøp og/eller chartring 
av skip og/eller båter; berging og trekking av skip 
og/eller båter av grunn; pilottjenester; gassdistribusjon 
og –leveranse; varmedistribusjon og –leveranse; 
vanndistribusjon og –leveranse; 
oppankringsfasilitetstjenester; utleie av varehus; utleie 
og/eller leasing av rullestoler; utleie og/eller leasing av 
fly; utleie og/eller leasing av sykler; utleie og/eller 
leasing av biler; utleie og/eller leasing av skip og/eller 
båter; utleie og/eller leasing av kjøretøyer drevet av 
menneskelig kraft; utleie og/eller leasing av mekaniske 
parkeringssystemer; administrasjon av 
parkeringsplasser; bilparkeringstjenester; drift av 
bomveier; utleie og/eller leasing av containere; utleie 
og/eller leasing av paller; utleie og/eller leasing av 
innpaknings- eller emballeringsmaskiner; utleie og/eller 
leasing av kjøleapparater; innsamling av 
husholdningsavfall og –søppel; innsamling av 
industrielt avfall og –søppel; administrasjonstjenester 
relatert til tollklarering; konsultasjoner, informasjon og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester.            

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av tekster, bøker og journaler 
(andre enn reklametekster); utgivelse av diagrammer, 
bilder og fotografier; utgivelse av aviser, magasiner og 
tidsskrift; utdannelses- opplærings og 
instruksjonsvirksomhet knyttet til telekommunikasjon, 
datamaskiner, dataprogrammer, sky-databehandling 
(cloud computing), web-design, e-handel, 
forretningsledelse, økonomisk styring og reklame; 
tilveiebringelse av utdannelse, rekreasjon, instruksjon, 
manduksjon og opplæring, både interaktiv og ikke-
interaktiv; utvikling av undervisningsopplegg, 
eksamener og kvalifiseringer; underholdning 

tilveiebrakt via elektroniske og digitale interaktive 
medier; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via 
Internett; tilveiebringelse av informasjon knyttet til 
utdanning, opplæring, underholdning, rekreasjon, sport, 
sosiale og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av 
online elektroniske publikasjoner (ikke-nedlastbare); 
arrangering, organisering, ledelse og gjennomføring av 
sangkonkurranser; arrangering, organisering, ledelse 
og gjennomføring av konserter; arrangering, 
organisering, ledelse og gjennomføring av 
evenementer og konkurranser for underholdnings eller 
utdannelsesformål; arrangering, organisering, ledelse 
og gjennomføring av gameshow og spørreprogrammer; 
billettkontortjenester knyttet til underholdning; 
informasjon knyttet til underholdning eller utdannelse 
tilveiebrakt online via en database eller Internett; 
tilveiebringelse av digital musikk (ikke-nedlastbar) fra 
Internett; tilveiebringelse av musikk (ikke-nedlastbar) 
fra MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 
3) internettsider; underholdning og 
utdannelsestjenester knyttet til planlegging, produksjon 
og distribusjon av lyd, bilder, digital musikk, filmer, live 
eller innspilt lyd, visuelt eller audiovisuelt innhold for 
kringkasting via kabel, satellitt, Internett, trådløs eller 
trådete systemer og andre kommunikasjonsformer; 
musikalske underholdningstjenester; utleie av 
lydopptak; bearbeidelse av underholdnings, 
utdannelses, dokumentar eller nyhetsprogrammer for 
kringkasting; nyhetsreportasjetjenester; informasjon 
knyttet til sportslige og kulturelle aktiviteter, aktualitets 
og nyhetsprogrammer tilveiebrakt via satellitt-tv-
sendinger, Internett eller elektronisk; tv-program, radio 
og filmproduksjon; abonnements eller betalings-tv-
tjenester og fjernsynsproduksjonstjenester; planlegging 
av underholdningsprogrammer på tv og tilveiebringelse 
av online film; bearbeidelse og produksjon av tv-
programmer; tilveiebringelse av informasjon, data, 
grafikk, lyd, musikk, videoer, animasjon og tekst i 
underholdningsøyemed; spilltjenester; tilveiebringelse 
av klubbfasiliteter for rekreasjon, sport og gymnastikk; 
bandfremførelser; klubbunderholdning, diskotek, 
moteshow og nattklubb-tjenester; klubbtjenester knyttet 
til underholdning, utdannelse og kulturelle tjenester; 
arrangering, organisering, ledelse og gjennomføring av 
konferanser, stevner, kongresser, seminarer og 
opplærings-arbeidsgrupper; arrangering, organisering, 
ledelse og gjennomføring av kongresser, seminarer og 
opplærings-arbeidsgrupper knyttet til 
telekommunikasjon, datamaskiner, dataprogrammer, 
sky-databehandling (cloud computing), webdesign, e-
handel, forretningsledelse, økonomisk styring og 
reklame; organisering og gjennomføring av utstillinger, 
moteshow, utdannelsesshow og kulturelle show og 
forestillinger; kunstutstillinger og galleritjenester; 
kunstgalleritjenester tilknyttet leasing av kunstverk; 
opplæringsvirksomhet knyttet til HMS og 
miljøbevarelse; tilveiebringelse av sigar-kurs og 
vinsmakingskurs; tilveiebringelse av 
utdannelsesinformasjon knyttet til forskningsmateriale 
og tilhørende byråtjenester; arrangering, organisering, 
ledelse og gjennomføring av seminarer; opptrening av 
dyr; opplæring i produksjon av 
kringkastingsprogrammer; instruksjonstjenester knyttet 
til bruk av maskiner og utstyr, herunder audiovisuelt 
utstyr til bruk ved produksjon av 
kringkastingsprogrammer; tilveiebringelse av lyd- og 
bildestudioer; tilveiebringelse av sportsfasiliteter; 
tilveiebringelse av fasiliteter for filmer, show, skuespill, 
musikk eller utdanningsvirksomhet; bookingbyrå-
tjenester for underholdning; utleie og leasing av 
spillefilmer; utleie og leasing av musikkinstrumenter; 
utleie og leasing av tv-programmer; utleie og leasing av 
tv-er; bibliotektjenester; arkivbibliotektjenester; 
undertekst-tjenester; tolketjenester på tegnspråk; 
tilveiebringelse a videospill, dataspill, lyd eller bilder 
eller filmer via telekommunikasjons eller datanettverk; 
tilveiebringelse av online dataspill og –konkurranser; 
utleie av innspilte videokassetter; utleie og leasing av 
spillmaskiner; utlån av arkadespill-utstyr; utlån av 
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bilder; fotograftjenester; oversettelsestjenester; 
språktolkingstjenester; utdannelses og 
opplæringsprogrammer innenfor risikostyring; 
utdannelses og opplæringsprogrammer knyttet til 
sertifisering; tilveiebringelse av nyheter; lotteritjenester; 
tilveiebringelse av online videoer, ikke-nedlastbare; 
manuduksjonstjenester, konsulent, informasjons og 
rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; tekniske prosjektstudier; tilveiebringelse av 
en nettside inneholdende teknologi som setter brukeren 
i stand til å dele informasjon og råd; design og utvikling 
av datamaskiner og dataprogrammer; programvare 
som tjeneste (SaaS); datatjenester i forbindelse med 
overføring av informasjon, data, dokumenter og bilder 
via Internett; datatjenester knyttet til tilveiebringelse av 
online tilgang til interaktive databaser inneholdende 
filmomtale, forhåndsvisninger, trailere, sport, konserter, 
kjendis- og underholdningsnytt og tilknyttet informasjon; 
ASP-tjenester, nemlig vertstjenester for 
programvareapplikasjoner for andre;  ASP-tjenester i 
form av tilveiebringelse av programvare for web-
baserte konferanser, audiokonferanser, elektroniske 
meldingssystemer, dokumentsamarbeid, 
videokonferanser og stemme og samtale-prosessering; 
tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare 
for samkjøring av et flertall programvareapplikasjoner; 
teknisk støtte knyttet til dataprogramvare og 
applikasjoner, online, via e-post eller telefon; 
datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn 
der registrerte brukere kan delta i debatter, få 
tilbakemelding fra likemenn, danne virtuelle samfunn, 
drive sosial nettverksbygging og utveksle dokumenter; 
rådgiving om datateknologi til Internett-brukere via en 
brukerstøtte-hotline; datatjenester knyttet til opprettelse 
av innholdsfortegnelser over informasjon, nettsider og 
ressurser på datanettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer; design av datamaskiner, notebook-
datamaskiner, bærbare datamaskiner og håndholdte 
datamaskiner; design av PDA-er og personlige 
mediespillere; design av mobiltelefoner og 
smarttelefoner; design av digitale kameraer; tekniske 
støttetjenester for datasoftware, nemlig installasjon, 
oppdatering og vedlikehold av datasoftware; 
dataprogrammering; dataintegrasjonstjenester; 
dataanalysetjenester; dataprogrammering knyttet til 
virusforsvar; programvaretjenester knyttet til 
datamaskinsystemer; datatjenester knyttet til 
tilveiebringelse av direktekontakt mellom 
datamaskinbrukere for utveksling av data; design av 
programvare; design av datasystemer; design og 
utvikling av websider; vertstjenester for websider for 
andre; vertstjenester for dataapplikasjonsprogrammer 
for søk og innhenting av informasjon fra databaser og 
datanettverk; tilveiebringelse av teknisk informasjon på 
forespørsel fra sluttbrukere via telefon eller globale 
datanettverk; rådgivingstjenester knyttet til 
dataprogramvare; datatjenester knyttet til 
skreddersydde søk på databaser og websider; koding 
og dekoding av data- og elektroniske signaler; 
konvertering av fysiske data og dokumenter til 
elektronisk medieformat; produktundersøkelses og – 
evalueringstjenester; arkitekt- og design-tjenester; 
design av interiør til bygninger, kontorer og leiligheter; 
informasjonstjenester knyttet til datamaskiner og 
datanettverk; tilveiebringelse av risikostyring knyttet til 
datasikkerhet; tjenester tilknyttet 
datasikkerhetsinformasjon- kunnskap og testing; 
kvalitetssikringstjenester; datatjenester knyttet til 
sertifisering av forretningstransaksjoner og utarbeidelse 
av tilhørende rapporter; datasikkerhetstjenester knyttet 
til adgangskontroll på datamaskiner, elektroniske 
nettverk og databaser; sikring av dataoverføring og 
transaksjoner via datanettverk; rådgiving innenfor 
datasikkerhet; teknologiske rådgivingstjenester knyttet 
til sikker telekommunikasjon; sikkerhetstjenester knyttet 
til datastyrte kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse 
av informasjon knyttet til sikkerhet på Internett, World 

Wide Web og datastyrte kommunikasjonsnettverk; 
rådgivingstjenester knytte til sikkerhet på Internett, 
World Wide Web og datastyrte 
kommunikasjonsnettverk samt informasjonssikkerhet; 
autentiseringstjenester for datasikkerhet; datatjenester 
knyttet til online autentifisering av elektroniske 
signaturer; tilveiebringe elektronisk datalagrings- og 
backup-tjenester; elektronisk datalagring; 
tilveiebringelse av informasjon om datateknologi og 
programmering via en nettside; sky-databehandling 
(cloud computing); tilveiebringelse av vertstjenester for 
sky-databehandling (cloud hosting provider services); 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
sky-basert programvare og programvare for sky-
databehandling (cloud computing); elektronisk lagring 
av data; tilveiebringelse av virtuelle datasystemer og 
virtuelle datamiljøer via sky-databehandling (cloud 
computing); utleie av underholdningsprogramvare; 
kartografitjenester; konsulent, informasjons og 
rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296570 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201712840 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ripley AS, Postboks 199 Kjelsås, 0411 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Spiselige oljer; olivenolje. 
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  Klasse 33   Alkoholholdige drikker; vin. 
  Klasse 35   Salg og markedsføring av vin og olivenolje. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296571 
(151) Reg.dato.: 2018.02.27 
(210) Søknadsnr.: 201712811 
(220) Inndato: 2017.10.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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 12   Kjøretøyer; motorkjøretøyer; befordringsmidler til bruk 

på land, i luften og/eller i vannet; motoriserte 
landkjøretøyer; landkjøretøyer; offroad- og 
terrengkjøretøyer; ATV-er; førerløse motorkjøretøyer; 
selvkjørende og/eller selvstyrende motorkjøretøyer; 
racerbiler; renoverte klassiske kjøretøyer; kjøretøy solgt 
i form av byggesett; kommersielle kjøretøyer; elektriske 
kjøretøyer; hybridbiler; militære kjøretøyer; kjøretøy for 
bruk av nødetater, beredskapstjenester, søk- og 
redningstjenester; drivverk for landkjøretøyer; 
forbrenningsmotorer for landkjøretøyer; motorer for 
landkjøretøyer; forbrenningsmotorer for motorsykler; 
motorer for motorsykler; motorer for sykler; 
forbrenningsmotorer for sykler; forbrenningsmotorer for 
racerbiler; trailere, tilhengere; armlener for bilseter; 
bagasjevesker spesielt tilpasset for kjøretøyers 
bagasjerom; vesker, nett og brett til spesielt tilpasset 
for kjøretøyers interiør; formede etter tilpassede matter 
og gulvbelegg for kjøretøyer; nakkestøtter for 
kjøretøyseter; trekk til nakkestøtter for kjøretøyseter; 
beskyttende deksler og pyntedeksler for kjøretøyers 
sidespeil; bilsetetrekk; deksler og trekk til bilratt; 
formsydde eller tilpassede overtrekk til kjøretøyer; 
felger for kjøretøyer; lettmetallfelger; pynteringer for 
hjulfelger; hjulkranser; reservehjul; hjulkapsler; 
midtkapsler til hjul; hjulovertrekk og -deksler; tannhjul, 
kjedehjul; spoilere for kjøretøyer; overtrekk for 
kjøretøyer; seter for kjøretøyer; sikkerhetsseter for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for kjøretøyer; 
sikkerhetsseler for kjøretøyer; varselssignaler 
[akustiske] for kjøretøyer; airbager for passasjerer; anti-
tyveri, trygghets- og sikkerhetsinnretninger og -utstyr 
for kjøretøyer; radiatorgriller for kjøretøyer; 
kledningsplater for bilkarosserier; dører til kjøretøyer; 
vinduer til kjøretøy; frontruter til kjøretøyer; vindusglass 
til kjøretøyer vinduer og frontruter; takvinduer for 
kjøretøyer; soltakvinduer for kjøretøyer; støtfangere for 
kjøretøyer; midtkonsoller for kjøretøyer solgt som deler 
av kjøretøyer og som inkorporerer elektroniske 
grensesnitt; sykler; trehjulssykler; deler, tilbehør og 
aksessorier for sykler; balansebrett (hoverboards); 
scootere; firehjulssykler; motoriserte enhjulinger; og-
karts; sportsvogner og barnevogner, og deres deler og 
aksessorier; baby-, spedbarns- og barneseter for 
kjøretøyer; solskjermer, takstativer, bagasjebærere og -
nett, sykkelstativer, seilbrettstativer, skistativer og 
snøkjettinger, alt for kjøretøyer; droner; ubemannede 
luftfartøyer; personlige luftfartøyer; luftputefartøy; 
undervannskjøretøyer; jetkjøretøy for vannsport; 

fjernstyrte kjøretøyer, ikke leketøy; deler og tilbehør for 
alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296572 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201711501 
(220) Inndato: 2017.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGM Automotive, LLC, 1708 Northwood Drive, US-
MI48084 TROY, USA 

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

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

  Klasse 12   Konsoller for motorkjøretøyer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296573 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201802192 
(220) Inndato: 2018.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arne Høie, RAMBERGVEIEN 31, 3115 TØNSBERG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Hotell-, bar- og restauranttjenester; Bar- og 

restauranttjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296574 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201710515 
(220) Inndato: 2017.08.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower 
Mount Street, IE-2 DUBLIN, Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige cocktails. 
  Klasse 33   Alkoholholdige cocktails. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.03.05 - nr 10/18

65 
 

(111) Reg.nr.: 296575 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712758 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg., 4-12, 

Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Airconditionapparater; airconditioninstallasjoner; 

klimaanlegg; luftrensere; luftfuktere; 
luftavfuktingsapparater; ventilasjonsapparater; 
ventilasjonsinnstallasjoner; apparater for nedkjøling av 
luft; apparater for oppvarming av luft; 
luftvarmeapparater- og installasjoner; 
varmtvannsberedere; varmtvannskjeler; kjøleapparater-
og installasjoner; kjøleanlegg;  fryseapparater- og 
installasjoner; apparater for kjøling; kjøleinstallasjoner; 
avkjølingsapparater; vannkjølere; varmepumper; 
ventilasjonsvifter; vifter [deler av 
airconditioninstallasjoner]; varmevekslere; filter til 
airconditionanlegg; varmeelementer for oppvarming av 
rom ved bruk av varmt vann [for industri formål]; 
gulvvarmeapparater; luftfriskningsapparater; 
luftrensningsenheter; luktfjerningsapparater for luft; 
elektriske luktfjernere for innendørs bruk; 
luktfjerningsapparater [ikke for personlig bruk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296576 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712759 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg., 4-12, 

Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Airconditionapparater; airconditioninstallasjoner; 

klimaanlegg; luftrensere; luftfuktere; 
luftavfuktingsapparater; ventilasjonsapparater; 
ventilasjonsinnstallasjoner; apparater for nedkjøling av 
luft; apparater for oppvarming av luft; 
luftvarmeapparater- og installasjoner; 
varmtvannsberedere; varmtvannskjeler; kjøleapparater-
og installasjoner; kjøleanlegg;  fryseapparater- og 
installasjoner; apparater for kjøling; kjøleinstallasjoner; 
avkjølingsapparater; vannkjølere; varmepumper; 
ventilasjonsvifter; vifter [deler av 
airconditioninstallasjoner]; varmevekslere; filter til 
airconditionanlegg; varmeelementer for oppvarming av 
rom ved bruk av varmt vann [for industri formål]; 
gulvvarmeapparater; luftfriskningsapparater; 
luftrensningsenheter; luktfjerningsapparater for luft; 
elektriske luktfjernere for innendørs bruk; 
luktfjerningsapparater [ikke for personlig bruk]. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296577 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712760 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg., 4-12, 

Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Airconditionapparater; airconditioninstallasjoner; 

klimaanlegg; luftrensere; luftfuktere; 
luftavfuktingsapparater; ventilasjonsapparater; 
ventilasjonsinnstallasjoner; apparater for nedkjøling av 
luft; apparater for oppvarming av luft; 
luftvarmeapparater- og installasjoner; 
varmtvannsberedere; varmtvannskjeler; kjøleapparater-
og installasjoner; kjøleanlegg;  fryseapparater- og 
installasjoner; apparater for kjøling; kjøleinstallasjoner; 
avkjølingsapparater; vannkjølere; varmepumper; 
ventilasjonsvifter; vifter [deler av 
airconditioninstallasjoner]; varmevekslere; filter til 
airconditionanlegg; varmeelementer for oppvarming av 
rom ved bruk av varmt vann [for industri formål]; 
gulvvarmeapparater; luftfriskningsapparater; 
luftrensningsenheter; luktfjerningsapparater for luft; 
elektriske luktfjernere for innendørs bruk; 
luktfjerningsapparater [ikke for personlig bruk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296578 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201713884 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WHEEL.ME AS, Fürstenga 16, 1367 SNARØYA, Norge

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare og programvareapplikasjoner, herunder 
også nedlastbare; laboratorieapparater; spesialmøbler 
for laboratoriebruk; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater; spesialmøbler for medisinsk bruk; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 19   Deler og tilbehør (ikke av metall eller hovedsakelig 
laget av andre materialer enn metall) til veggmoduler 
og skyvedører. 

  Klasse 20   Møbler, møbeldeler; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296579 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712761 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg., 4-12, 

Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Airconditionapparater; airconditioninstallasjoner; 

klimaanlegg; luftrensere; luftfuktere; 
luftavfuktingsapparater; ventilasjonsapparater; 
ventilasjonsinnstallasjoner; apparater for nedkjøling av 
luft; apparater for oppvarming av luft; 
luftvarmeapparater- og installasjoner; 
varmtvannsberedere; varmtvannskjeler; kjøleapparater-
og installasjoner; kjøleanlegg;  fryseapparater- og 
installasjoner; apparater for kjøling; kjøleinstallasjoner; 
avkjølingsapparater; vannkjølere; varmepumper; 
ventilasjonsvifter; vifter [deler av 
airconditioninstallasjoner]; varmevekslere; filter til 
airconditionanlegg; varmeelementer for oppvarming av 
rom ved bruk av varmt vann [for industri formål]; 
gulvvarmeapparater; luftfriskningsapparater; 
luftrensningsenheter; luktfjerningsapparater for luft; 
elektriske luktfjernere for innendørs bruk; 
luktfjerningsapparater [ikke for personlig bruk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296580 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201713202 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MTG MUSIC AS, Storgata 5, 0155 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 

og bilder; grammofonplater; kompaktdisker, DVD´er og 
andre digitale opptaksmedier.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; tilgang til databaser; 
overføring av strømmede medieinnhold via elektroniske 
og kummunikasjonsnettverk.  

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
tjenester for utgivelse av musikk; 
musikkproduksjonstjenester; organisering av 
musikkarrangementer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296581 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.15, LI, 2017-464 
(210) Søknadsnr.: 201712123 
(220) Inndato: 2017.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; håndholdte 

datamaskiner; nettbrett; telekommunikasjonsapparater 
og –instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; 
smarttelefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger 
for overføring av stemmer, data, bilder, lyd, video og 
multimedieinnhold; 
nettverkskommunikasjonsapparater; håndholdte, 
digitale, elektroniske innretninger i stand til å 
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak 
og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post og 
annen digital data; datahardware til å bære på kroppen; 
digitale, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
som er i stand til å tilveiebringe tilgang til internett, for 
sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data; smartklokker; 
smartbriller; smartringer; aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobile innretninger, 
mobiltelefoner, smartklokker, smartbriller, innretninger 
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til å bære på kroppen, øretelefoner, hodetelefoner, 
fjernsyn, set-top-bokser, lyd- og videospillere og –
opptakere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; applikasjonsutviklingssoftware; 
dataspillsoftware; nedlastbart, forhåndsinnspilt lyd-, 
video- og multimedieinnhold; data perfiferiinnretninger, 
periferiinnretninger for datamaskiner, mobiltelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger for å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-
top-bokser, og lyd- og videospillere og –opptakere; 
periferiustyr til å bære på kroppen for bruk med 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, smartklokker, smartbriller, smartringer, 
øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, 
og lyd- og videospillere og –opptakere; biometrisk 
identifikasjons- og verifiseringsapparater; 
akselerasjonsmålere; høydemålere; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; skrittellere; 
trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, 
bildeskjermer, display for montering på hodet, samt 
hodesett for bruk med datamaskiner, smarttelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og -opptakere; display, briller, 
kontrollenheter og hodesett til virtuell og utvidet 
virkelighet; 3D-briller; briller; solbriller; brillelinser; optisk 
glass; optiske apparater og instrumenter; kameraer; 
blitser for kameraer; tastaturer, mus, musematter, 
printere, diskettstasjoner, samt harddisker; apparater 
for opptak og gjengivelse av lyd; digitale lyd- og 
videospillere og -opptakere; lydhøyttalere; 
lydforsterkere og -mottakere; lydapparater til 
motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjennelsesapparater; øretelefoner; 
hodetelefoner; mikrofoner, fjernsyn; TV-mottakere og -
monitorer; set-top-bokser; radioer; radiosendere og -
mottakere; brukergrensesnitt for kjøredatamaskiner for 
motorkjøretøy og elektroniske innretninger, nemlig 
elektroniske kontrollpaneler, monitorer, 
berøringsskjermer, fjernkontroller, dokkingstasjoner, 
koplingspunkter, brytere og stemmeaktiverte 
kontrollenheter; globale posisjoneringssystemer (GPS-
innretninger); navigasjonsinstrumenter; 
navigasjonsapparater for kjøretøy (kjøredatamaskiner); 
fjernkontroller for kontroll av datamaskiner, 
mobiletelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, 
lyd- og videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-
bokser, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-bokser, 
høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; datalagringsapparater; 
datamaskinbrikker; batterier; batteriladere; elektriske og 
elektroniske konnektorer, koplinger, kabler og 
ledninger, ladere, dokker, dokkingstasjoner, og 
adaptere for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, 
håndholdte datamaskiner, data periferiutstyr, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og –
opptakere, fjernsyn og set-top-bokser; interaktive 
berøringsskjermer; grensesnitt for datamaskiner, 
dataskjermer, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser og 
lyd- og videospillere og –opptakere; beskyttende filmer 
tilpasset for datamaskinskjermer, mobiltelefonskjermer 
og smartklokkeskjermer; deler og tilbehør til 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 

hodetelefoner, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn og set-top-bokser; covere, vesker, etuier og 
beholdere, hylstre, stropper og festesnorer for 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile digitale 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, set-top-bokser, samt lyd- 
og videospillere og -opptakere; selfie-stenger; ladere 
for elektroniske sigaretter. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datahardware, -software, -
periferiutstyr samt data- og videospill; 
konsultasjonstjenester vedrørende datahardware og –
software; dataprogrammering; design av databaser; 
elektronisk datalagring; nettskytjenester; utleie av 
datahardware, -software og -periferiutstyr; tilveiebringe 
online, ikke-nedlastbart software; 
konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, 
databaser og applikasjoner; datamaskinsikkerhets- og 
datasikkerhetskonsultasjoner; datakrypteringstjenester; 
online tilveiebringe av informasjon om datahardware og 
–software; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av 
datahardware, -software og -periferiutstyr samt 
applikasjoner; tekniske støttetjenester, diagnostisering 
og feilsøking av datahardware- og –softwareproblemer, 
samt datahelpdesk-tjenester; utvikling og opprettelse, 
design- og vedlikeholdstjenester for nettsider; 
vertstjenester for nettsider; tilveiebringe søkemotorer 
for å skaffe data via internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; opprettelse av registre 
inneholdende online informasjon, nettsteder og andre 
ressurser som er tilgjengelige på internett og andre 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; kartografi- og 
kartleggingstjenester; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester; industriell designtjenester; industrielle 
analyse- og forskningstjenester; informasjon, 
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte.   

  Klasse 45   Online sosiale nettverksbyggingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296582 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201710796 
(220) Inndato: 2017.08.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stadium AB, Norra Promenaden 63, SE-60160 
NORRKÖPING, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Vesker; bager; ryggsekker; sportsvesker for alle 
formål; sportsbager. 

  Klasse 25   Klær; hodeplagg; fottøy. 
  Klasse 35   Informasjonstjenester vedrørende kommersiell handel 

og salg; produktinformasjon for konsumenter; 
tilveiebringelse av konsumentinformasjon om varer og 
tjenester; markedsføringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296583 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201615441 
(220) Inndato: 2016.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Skansen, Box 27807, SE-11593 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 16   Trykksaker, trykte publikasjoner, tidsskrifter, journaler; 
periodiske publikasjoner; aviser; bøker; nyhetsbrev; 
veiledninger; trykte program; billetter; papirvarer 
(skrive- og kontormateriell); innbydelseskort; kart; 
brosjyrer; blekkpenner, kulepenner og blyanter; 
instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke 
apparater); deler og komponenter til alle nevnte varer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet i 
underholdningsområdet, utdanning og kultur; 
markedsføringstjenester tilveiebrakt via digitale nett 
innenfor underholdning, utdanning og kultur. 

  Klasse 39   Utleie av hest og vogn for arrangement og høytider. 
  Klasse 41   Dyredressur; utdanningstjenester; utdanningstjenester 

tilveiebrakt via tv, radio og andre medier.  
  Klasse 45   Utleie av formelle og seremonielle klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296584 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201615442 
(220) Inndato: 2016.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stiftelsen Skansen, Box 27807, SE-11593 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker, trykte publikasjoner, tidsskrifter, journaler; 

periodiske publikasjoner; aviser; bøker; nyhetsbrev; 
veiledninger; trykte program; billetter; papirvarer 
(skrive- og kontormateriell); innbydelseskort; kart; 
brosjyrer; blekkpenner, kulepenner og blyanter; 
instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke 
apparater); deler og komponenter til alle nevnte varer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet i 
underholdningsområdet, utdanning og kultur; 
markedsføringstjenester tilveiebrakt via digitale nett 
innenfor underholdning, utdanning og kultur. 

  Klasse 39   Utleie av hest og vogn for arrangement og høytider. 
  Klasse 41   Dyredressur; utdanningstjenester; utdanningstjenester 

tilveiebrakt via tv, radio og andre medier.  
  Klasse 45   Utleie av formelle og seremonielle klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296585 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201711854 
(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: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 1098, SE-40523 GÖTEBORG, Sverige 

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

formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol. 
  Klasse 4   Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, 

brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, 
naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); 
oljer og fett til industrielle formål. 

  Klasse 6   Offshore boreplattformer primært bestående av 
metall; metalldeler til bruk i offshore olje- eller 
gassbrønner. 

  Klasse 7   Offshore boreplattformer primært bestående av 
metall; vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, 
offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og 
møllemaster, møllevinger; installasjoner og maskiner 
for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er 
inkludert i andre klasser; gassifiseringsanlegg; 
gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass. 

  Klasse 9   Programvare til bruk innen fagområdene energi, 
kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for 
utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og 
gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; 
instrumenter og utstyr for logging og prosessering av 
data fra undersjøiske strukturer og utstyr for 
kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer 
software og computer apparater og -utstyr for 
vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk 
inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start 
etter strøm avbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot 
lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og 
spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, 
fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, 
av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle 
relatert til vindmøller. 

  Klasse 35   Markedsføring, engrossalg i forbindelse med olje, 
petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og 
vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige 
drikker) og metanol. 

  Klasse 36   Betalingstjenester for CO2-kvoter, CO2-finansielle 
forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; 
forsikringstjenester og finansielle tjenester; 
kapitalinvestering; sponsorvirksomhet. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold 
og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og 
oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og 
raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, 
gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshore-
anlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold 
av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og 
gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; 
oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, 
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installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og 
prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og -
installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; 
konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller 
og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, 
mølletårn, møllemaster og av møllevinger. 

  Klasse 39   Transport av drivstoff, olje, petroleum og gass; 
distribusjon av olje, petroleum, gass, kjemiske 
produkter for industrielle og vitenskapelige formål, 
alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol; 
transport av olje, gass og oljesand i rørledning; 
oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, transport 
og oppbevaring av olje, petroleum og gass. 

  Klasse 40   Raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av 
raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og 
naturgasskondensater; gassifisering av organiske 
materialer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
bedriftsopplæringsprogrammer; organisering og 
gjennomføring av seminarer og workshops; e-
læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe 
online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; 
kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet. 

  Klasse 42   Tjenester knyttet til undersøkelse for å lokalisere olje 
og gass, analyser for oljefelt undersøkelser; tjenester 
knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i 
markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til 
petroleumsindustri; ingeniørtjenester og undersøkelser 
relatert til dypvannsteknologi; oljeleting, 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
oljeplattformer; testing av oljebrønner; geoseismiske 
undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data; 
gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner; 
elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing 
av vindmøller og vindkraftanlegg; 
computerprogrammering for andre; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og 
vedlikehold av internett nettsteder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296586 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712796 
(220) Inndato: 2017.10.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DYREBAR NO AS, Postboks 310 Sentrum, 0103 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
tilveiebringelse av online databaser; online 
annonserings- og markedsføringstjenester; 
tilveiebringelse og leie av annonseplass på internett; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av 
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk; 
telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak 
for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via 
kodede media og via distribusjon av materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk, herunder globale 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
tilgang til databaser; elektronisk utveksling av data som 
er lagret i databaser og som man får tilgang til via 
internett eller globale kommunikasjonsnettverk; 
overføring av databaseinformasjon gjennom 
telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, 
bilde og annen data mellom brukere; elektronisk 
og/eller digital meldingsformidling; overføring av data, 
dokumenter og meldinger via elektroniske og 
telefontilkoblete datasystemer samt globale 
kommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringelse av 
tilgang til nettsteder. 

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

  Klasse 42   Tilveiebringelse av nettsteder. 
  Klasse 45   Sosiale nettsteder; sosiale nettsteder for formidling av 

opplysninger om forsvunne dyr; sosial nettverksbygging 
tilveiebrakt via et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Reg.nr.: 296587 
(151) Reg.dato.: 2018.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201712819 
(220) Inndato: 2017.10.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DYREBAR NO AS, Postboks 310 Sentrum, 0103 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
tilveiebringelse av online databaser; online 
annonserings- og markedsføringstjenester; 
tilveiebringelse og leie av annonseplass på internett; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av 
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale 
og/eller globale datamaskinnettverk; 
telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak 
for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via 
kodede media og via distribusjon av materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk, herunder globale 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
tilgang til databaser; elektronisk utveksling av data som 
er lagret i databaser og som man får tilgang til via 
internett eller globale kommunikasjonsnettverk; 
overføring av databaseinformasjon gjennom 
telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, 
bilde og annen data mellom brukere; elektronisk 
og/eller digital meldingsformidling; overføring av data, 
dokumenter og meldinger via elektroniske og 
telefontilkoblete datasystemer samt globale 
kommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringelse av 
tilgang til nettsteder. 

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

  Klasse 42   Tilveiebringelse av nettsteder. 
  Klasse 45   Sosiale nettsteder; sosiale nettsteder for formidling av 

opplysninger om forsvunne dyr; sosial nettverksbygging 
tilveiebrakt via et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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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: 0325516 
(151) Int.reg.dato: 1966.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201710477 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KONINKLIJKE GROLSCH N.V., Brouwerslaan 1, NL-
7548XA ENSCHEDE, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0414857 
(151) Int.reg.dato: 1974.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201706111 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 
STUTTGART, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Substances for washing; cleaning substances, 
polishing substances, degreasing goods, grinding 
goods; soaps, toiletry and beauty goods such as skin 
creams, shampoos, and cosmetic sets; powder boxes 
(cos.). 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for physics, chemistry, 
optical, electrotechnical, electronic, photographic, 

measuring, signaling, controlling, rescuing, 
photography; apparatus and instruments for 
mechanical, hydraulic, pneumatic, electronic, and 
electrotechnical control, for controlling, measuring, 
regulating, testing, protecting and monitoring vehicles, 
for combustion engine machines, for transmission of 
energy, and units; kilometer and milage counters, 
tachometers, revolution counters, cooling water 
temperature regulators, thermometers, thermostats, air-
conditioning control apparatus, incandescent 
controllers, oil and air pressure controllers, fuel reserve 
flashing indicators, gear shift indicators, tachographs, 
oil level gauges; direction indicators; radio apparatus, 
loudspeakers, antennas, television apparatus, radio 
transmitters, telecommunication apparatus, intercoms, 
tape recorders, gramophone discs, compass 
opisometers, measuring tapes, reading lamps; cigar 
lighters, fire ladders; electric batteries, electric cables 
and lines, flexible electric lines, ribbons and ground 
conductors, electric resistors, magnets, ignition coils, 
fuses, fuse boxes, plugs, card suits, sockets, trailers 
plugs, electric capacitors, carbon brushes, face and 
insulating plates, switches, door contacts, relays, 
contactors, cable sockets; name and alert plates 
(electric); talking machines; calculating machines; 
extinguishers; asbestos gloves; calibration washers, air 
pressure testers, tire pressure testers, warning lights, 
fire engines, such as tank pumps, dry-extinguishing 
pumps; level control devices, protective clothing for fire 
fighting. 

  Klasse 11   Installations for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilation, water pipes, 
and sanitary; cooling installations for combustion 
engine machines, cooling water lines, air coolants, oil 
coolants, cooling apparatus for the exhaust of heat loss 
for combustion engine machines, for power 
transmissions and for units, for heat exchangers and 
for oil centrifuges; heating installations for vehicles, 
heating elements, pipes, heating pipes and tubes, 
boxes for heating, heating flanges, heating elements 
with fans, defrosting and heating installations for 
vehicle windows, air-conditioning installations, devices 
for pre-heating of combustion engine machines; 
evacuation and aeration installations for vehicles, 
ventilators and their drives, ventilation boxes; lighting 
installations for vehicles, headlights, incandescent 
lamps, lamp sockets; fog lights, search lights, lights for 
positioning, parking, rear lights, reversing, code lights, 
flashers, fog lamps, portable lamps and reading lamps, 
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lighting for glove box, foot space, stepladder, trunk, 
registration number, signaling, pocket lights, flashlights, 
installations for washing, toilet, drying of feces for travel 
trailers; refrigerating cabinets, refrigerating machines, 
refrigerating units for refrigerating vehicles; coffee 
machines and water boilers, gas cookers; valves, fans, 
blower and suction fans, engine cooling installations, 
headlight reflectors, headlight glasses, light and 
dispension filters, reflectors, replacement lamp kits for 
cars, gas cleaners; machines, apparatus, and devices 
for the preparation of drinking water. 

  Klasse 16   Paper goods, namely handkerchiefs and filters; writing 
paper, postcards, printed matter, periodicals, books, 
illustrated and painting books, workshop manuals, 
repair instruction, books for customer services, spare 
parts lists; photographs, stationery goods, such as 
conference portfolios; writing pads, typing machines 
and office supplies, such as ball-point pens and 
calendars; teaching and instruction means, such as 
geography and road maps, tables and sheets of 
instructions and demonstrations; playing cards; key 
tags. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials, namely as tool kits, looped straps for 
luggage, fittings fabrics for vehicles and for interior 
coatings of automobile roofs, cases for letters and 
driving license, identification envelopes, briefcases and 
travel bags, briefcases for vehicle papers, key cases, 
sheaths, cases for Eurocheques, wallets, toiletry kits 
(travel kits included in class 18), ropes, cords, sheets, 
straps, handles, clamps, chains, rings, plates, leather 
valves, bends, travel bags and handbags, repair kits, 
saddlery, tanned and untanned leather. 

  Klasse 20   Furniture, beds, mattresses, bolsters, mattress grids, 
upholstered furniture, tables, cupboards, cabinets for 
covers, drawers, mirrors, picture frames;  bars, rings, 
and curtain rods, garment bags, bottle caps, goods 
made of wood, namely gratings, packaging, containers, 
fittings, handles, shims; goods made of celluloid and 
their substitutes or of synthetic materials, namely 
shaped parts, containers, sheets, plates; baseboards, 
rails, caps; brake blocks; plan trestles, bridges, 
suspension ladders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0438414 
(151) Int.reg.dato: 1978.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201712718 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, 
Klingenbergstrasse 16, DE-32758 DETMOLD, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools for electricians (included in class 8), in 

particular clips. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0506738 
(151) Int.reg.dato: 1986.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201614005 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 duka S.p.a., Erlenweg 19, IT-39042 BRIXEN, Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Shower cubicles and partitions for putting up shower 

cubicles in bathtubs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0545183 
(151) Int.reg.dato: 1989.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201710478 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boards & More Holding GmbH, Keltenring 9, DE-82041 
OBERHACHING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Surfboards and sailboards; sporting articles included 

in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0861035 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201710479 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100, DE-
47441 MOERS, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco products, in particular cigarettes and filter-

tipped cigarettes; smokers' articles; matches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.03.05 - nr 10/18

73 
 

(111) Int.reg.nr: 0892543 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711781 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0916080 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708136 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FCA GROUP MARKETING S.P.A., Via Nizza, 250, IT-

10126 TORINO, Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable metal buildings; metal 
materials for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; metal pipes and tubes; safes; goods 
of common metal not included in other classes, namely 
badges of metal for vehicles, basket, boxes, buckles, 
lock of metal for bags and for vehicles, identity plates of 
metal, padlocks; ores. 

  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, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment; 
fire extinguishers; recorded computer programs. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made thereof, not 

included in other classes, namely, paper bags, 
envelopes and containers for packaging, figurines and 
works of art of paper or cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic packaging materials (not 
included in other classes); printing type; printing blocks.

  Klasse 18   Leather and leather imitations, and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely leather and imitation of leather, namely leather 
key cases, leather key rings, briefcases, handbags, 
travelling bags, all purpose sport bags, vanity cases, 
wallets, purses, greeting card holders and document 
cases; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games, toys; gymnastic and sporting articles not 

included in other classes; decorations for Christmas 
trees. 

  Klasse 37   Building construction; repair services within the field of 
motor vehicles; installation services within the field of 
motor vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0926731 
(151) Int.reg.dato: 2007.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201711368 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brunox AG, Tunnelstrasse 6, CH-8732 NEUHAUS SG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
for industrial purposes. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
natural resins, raw; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

  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: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 0931652 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201711783 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
  Klasse 10   Medical apparatus and inhalers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0933502 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201710480 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY VERMAN AB, P.O. Box 146, FI-04201 KERAVA, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0985618 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712340 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scanpan A/S, Industrivej 49, DK-8550 RYOMGÅRD, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Cutlery, including vegetable choppers, vegetable 

knives, vegetable slicers, choppers (knives), meat 
choppers (hand tools), palette knives, scissors, scaling 
knives and cleavers; sharpening instruments; table 
cutlery, can openers (non- electric), mortars for 
pounding, nutcrackers (not of precious metal), 
vegetable shredders, ladles (hand tools), oyster 
openers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1073402 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201714165 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (d/b/a Sekisui 

Chemical Co., Ltd.), 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, 
JP-530-8565 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
oiled paper for medical purposes; cachets for 
pharmaceutical purposes; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; ear bandages; 
eyepatches for medical purposes; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; 
sanitary panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; collodion for pharmaceutical 
purposes; incontinence diapers; mothproofing paper; 
cotton swabs for medical use; pharmaceutical 
preparations and substances; diagnostic reagents; 
diagnostic preparations; diagnostic preparations and 
reagents for medical, clinical or veterinary purposes; 
chemical preparations and reagents for medical or 
veterinary purposes; reagents for medical use; 
medicines for human purposes; chemical preparations 
and reagents for medical or veterinary purposes. 

  Klasse 10   Medical machines and apparatus; ice bag pillows (for 
medical purposes); triangular bandages; supportive 
bandages; surgical catguts; feeding cups (for medical 
purposes); dropping pipettes (for medical purposes); 
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; baby 
bottles; vacuum bottles for nursing; finger guards (for 
medical purposes); gloves for medical purposes; 
electric massage apparatus for household use; urinals 
(for medical purposes); bed pans; ear picks; sanitary 
masks; diagnostic apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; blood coagulation 
analyzers; blood testing apparatus; bracelets for 
medical purposes. 

  Klasse 17   Rubber (raw or semi-worked); asbestos fibers; carbon 
fibers (fibres), other than for textile use; plastic fibers, 
not for use in textiles; vulcanized fiber; glass fibers, for 
insulation; valves of rubber or vulcanized fiber (not 
including machine elements); rubber cords and laces; 
asbestos cords and strings; semi-processed plastics; 
acrylic resins (semi-finished products); artificial resins 
(semi-finished products); plastic film, not for wrapping; 
anti-dazzle films for windows (tinted films); filtering 
materials (semi-processed foams or films of plastic); foil 
of regenerated cellulose, other than for packing; foils of 
metal for insulating; substances for insulating buildings 
against moisture; insulating tape and band; asbestos 
packing; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; pipe gaskets; pipe jackets, not of 
metal; pipe muffs, not of metal; joint packings for pipes; 
junctions for pipes, not of metal; reinforcing materials, 
not of metal, for pipes; insulating plaster; plastic fibers 
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(fibres), not for textile use; plastic film other than for 
wrapping; plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic sheets other than for packing; waterproof 
packings; electrical insulating materials; floating anti-
pollution barriers; gaskets; joint packings; fire hoses; 
asbestos fire curtains; insulating gloves; joints of 
plastics; pipes of plastics; water-soluble plastic films, 
other than for packaging; plastic pipes for lining inside 
of sewer pipes and pipe jointings of plastics used in 
linings; plastic semi-finished products [foam resin 
sheets]; plastic semi-finished products impregnated 
with resin; plastic semi-finished products consisting of 
carbon fibers and resin; plastic semi-finished products 
reinforced with fiberglass; foam resin sheets of plastics; 
plastic products for lining inside of pipes; plastic 
boards; urethane boards of plastics; plastic semi-
finished products of reinforced urethane or non-
burnable urethane; tapes for industrial purposes; 
pressure-sensitive tapes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1207334 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711794 
(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 a stylized device, which has no 
significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods or services listed in the 
application; the mark is neither a geographical 
significance, nor a term of art. 

(730) Innehaver: 
 CHINA DEPPON LOGISTICS CO., LTD., 1st Building 

of No. 316, Xuxiang Road, Xujing Town, Qingpu 
District, CN-SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Calculating machines; quantity indicators; 

phototelegraphy apparatus; weighing machines; 
measures; loudspeakers; cameras [photography]; fire 
extinguishers; protection devices for personal use 
against accidents; batteries, electric. 

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
waggons; delivery tricycles; aerial conveyors; luggage 
trucks; sleighs [vehicles]; tires for vehicle wheels; air 
vehicles; water vehicles; anti-theft devices for vehicles.

  Klasse 39   Parcel delivery; courier services [messages or 
merchandise]; message delivery; delivery of 
newspapers; delivery of goods by mail order; storage of 
goods; air transport; freighting; car transport; river 
transport. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1209490 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201709348 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Comander s.r.o., Trzní 449, CZ-43601 LITVÍNOV, Den 

tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 

 Mgr. Michaela Chytilová, Chytilová & spol., patentová 
kancelár, s.r.o., Revolucní 725/11, CZ-11000 PRAHA, 
Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Air conditioners, air filtration device, ventilators of all 

kinds, air-conditioning device including aeration 
elements and air conduits, warming-up device, heating 
device including exchangers and heating bodies, 
cooling device, heat pumps, valves including control 
valves, safety valves, thermostatic valves, cocks, slide 
valves, flat valves and other fittings within the frame of 
this class, lighting fittings of all kinds, lamp bulbs 
including economic bulbs, halogen bulbs and bulbs of 
LED type, tubes for fluorescent lamps, discharge lamps 
and other light sources, searchlights and other lighting 
fittings. 

  Klasse 35   Negotiation and conclusion of commercial 
transactions of products stated in class 11; negotiation 
and conclusion of commercial transactions of electro 
assembling and electro installation materials; 
negotiation and conclusion of commercial transactions 
of checking, signaling, alarm, remote controlled 
devices; negotiation and conclusion of commercial 
transactions of devices for purchasing, transmission 
and reproduction of sound and image; negotiation and 
conclusion of commercial transactions of telephones 
and other telecommunication devices, accumulators, 
battery chargers; negotiation and conclusion of 
commercial transactions of manual and electrical tools, 
assembly jigs, metallic and non-metallic elements for 
air conditioners, air-conditioning device, heating and 
cooling devices; negotiation and conclusion of 
commercial transactions of metallic and non-metallic 
installation elements for lighting bodies and lighting 
devices; negotiation and conclusion of commercial 
transactions of metallic and non-metallic parts for 
electrical installation and telecommunication devices; 
demonstration and offering of goods for promotional 
purposes; publication and propagation of advertising 
and propagation materials. 

  Klasse 37   Assembling, electro assembling, electro installing 
locksmith works within the frame of class 11, service 
and repairing activities concerning products and device 
stated in class 11, consulting activity in relation to 
products stated in class 11. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1214644 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711795 
(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 consisted by six Latin characters, i.e. 

DEPPON, which has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods or services 
listed in the application; the mark is neither a 
geographical significance, nor a term of art. 

(730) Innehaver: 
 CHINA DEPPON LOGISTICS CO., LTD., 1st Building 

of No. 316, Xuxiang Road, Xujing Town, Qingpu 
District, CN-SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measures; mirrors [optics]; electrolysers; eyeglasses; 

transparencies [photography]; electrified fences; 
clothes warmed up by electricity; jigs [measuring 
instruments]; optical goods; sunglasses. 

  Klasse 12   Sleighs [vehicles]; non-skid devices for vehicle tires 
[tyres]; suspension shock absorbers for vehicles; 
vehicle wheels; windshield wipers; anti-theft devices for 
vehicles; vehicle bumpers; balance weights for vehicle 
wheels; undercarriages for vehicles; brakes for 
vehicles. 

  Klasse 39   Transport; delivery of goods; transport brokerage; car 
transport; air transport; wrapping of goods; vehicle 
rental; forwarding of freight; courier services [messages 
or merchandise]; delivery of goods by mail order. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1256875 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201709352 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sivantos Pte. Ltd., 18 Tai Seng Street #08-08, SG-
539775 SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for medical hearing aids. 
  Klasse 10   Medical hearing aids and parts thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261755 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201510159 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.05, EM, 014029235 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hoist AB, Box 6074, SE-17106 SOLNA, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electronic door locks. 
  Klasse 35   Business management; business administration; 

office functions; business information services; 
business research; preparation of business information 
and statistics. 

  Klasse 36   Financial services; financial leasing. 
  Klasse 41   Providing of training related to computer software, 

education services related to computer software; 
entertainment services related to television and radio, 
consulting services related to television entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1271967 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711377 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cosanta B.V., Laan van Kronenburg 14, NL-1183AS 
AMSTELVEEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software. 
  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: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1274675 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201712076 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NewBehavior AG, Asylstrasse 81, CH-8032 ZÜRICH, 
Sveits 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; magnetic recording media, sound 
recording disks; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
equipment for data processing and computers; 
extinguishers. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computers and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300915 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712351 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair lotions; hair preparations and treatments; 

preparations for cleaning, caring for, tinting, colouring, 
bleaching, styling, setting and perming hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310507 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610905 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.11, CH, 58346/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 
BASEL, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical substances, preparations and 
formulations; medicines formulated for pulmonary 
delivery; medicines for inhalation;  products for 
inhalation; medicines and pharmaceutical preparations 
and formulations for inhalation apparatus, devices and 
dispensers. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments;  devices and dispensers for medical 
use; medicine administering devices; inhalers;  
inhalation apparatus;  respiration-operated inhalers;  
graduated metered dose inhalers;  active dry powder 
inhalers;  passive dry powder inhalers; sprays;  sprays 
containing medicines and pharmaceutical preparations 
and formulations for inhalers, devices and dispensers;  
parts and component parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 16   Printing products (printed matter);  paper, cardboard 
and goods made from these materials;  paper and 
cardboard materials for the packaging of 
pharmaceuticals; index cards for patient records and 
prescription pads; pharmaceutical information leaflets;  
books in the fields of medicine and pharmaceuticals;  
printed publications, magazines, newsletters, 
brochures, reports, information brochures and 
instructions, and posters, in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; wrapping paper;  stationery;  
instructional and teaching material relating to the 
pharmaceutical field, health care and medical fields. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1311746 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201611260 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.30, DE, 30 2015 057 

742 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. 

KGaA, Jack Wolfskin-Kreisel 1, DE-65510 IDSTEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Woven goods and textiles, included in class 24; cotton 

fabrics, woollen fabric, linings, non-woven textile 
fabrics; bath linen (except clothing); towels of textile; 
blankets, namely travel blankets, woollen blankets, 
fleece blankets. 
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  Klasse 25   Braces (suspenders), belts (clothing); money belts; 
inner soles; soles for footwear; slepping masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1325881 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201615650 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "MAY", 

ul. Ozernaya, 1a, RU-141191 FRYAZINO, 
MOSKOVSKAYA OBL., Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Food and drink catering; canteen services; restaurant 

services; self-service restaurant services; snack-bar 
services; bar services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327462 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201700289 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen LiteMagic Technologies Co., Ltd., 
Jinshan'ge 7D, haihui Building, Nanshan, CN-
SHENZHEN GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smart card (IC card); luminous sign; neon signs; 

optical communication equipment; radio equipment. 
  Klasse 11   Lamps; light emitting diode (LED) lighting appliance; 

light bulb; light reflecting mirrors being parts of lights 
and lighting apparatus; luminous tube for lighting; 
lampshade; luminous house number; lighting 
apparatus; lighting device for vehicle; discharge tube 
lighting. 

  Klasse 42   Consultation on energy conservation; technical study; 
industrial product appearance design; computer 
hardware design and development consulting; research 
and develop new products for others; research in the 
field of environmental protection; information 
technology advisory services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1328057 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201700532 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salman Khan, 3, Galaxy Apartments, B.J. Road, 
Bandstand, IN-400050 BANDRA (WEST) MUMBAI, 
MAHARASHTRA, India 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils, hair oils, talcum powder and beauty 

creams, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps; 
detergents; tooth paste, shampoos, body wash, face 
wash, shaving creams, after shave lotion, hair lotions, 
ethereal essence (or badian, mint essence), potpourris 
[fragrances] and perfumery products, bath gels 
(cosmetic gels), bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparation; dentifrices. 

  Klasse 9   Sunglasses, glasses, frames for glasses; 
headphones, USB flash drives, USB modems, tablets, 
eyeglass cases and eyeglass chains, data card; 
telecommunication devices and apparatus, parts and 
accessories; carrying cases for ipod; wireless computer 
peripherals and wireless communication apparatus; 
telephones, electrical and electronic devices and parts 
therefor in this class; computers, computer 
programmes, computer apparatus, floppy disks, 
compact disks, hard disks for computers and digital 
video disks, computer software, computer hardware 
and peripherals. 

  Klasse 14   Watches, clocks, timepieces, components and parts 
thereof, horological instruments; cuff links; precious 
metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones and ornaments (jewellery). 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; leather purses, 
leather bags, travelling bags, sports bags, hand bags, 
shoulder bags, school bags, brief cases, shopping 
bags, trunks, suitcases, wallets, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harness, saddlery, articles of 
leather and luggage tags and travelling sets. 

  Klasse 25   Clothing and apparel (clothing, footwear, headgear) 
including hosiery, underclothing, undergarments, 
footwear, headgear, sportswear and kids wear; caps, 
socks, t-shirts, shirts, trousers, suits, blazers, neckties, 
waist belts, gloves, jackets, belts of leather (clothing), 
ready-made clothing, windcheaters, scarves, stoles. 

  Klasse 35   Services relating to retail sale of clothing and apparel 
(clothing, footwear, headgear), hosiery, footwear, 
headgear, t-shirts, belts, bags, articles made from 
leather and imitation of leather, luggage tags and 
travelling sets, watches, timepieces, sunglasses, 
jewellery, imitation jewellery; the bringing together for 
the benefit of others of a variety of the aforementioned 
goods thereby enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a mall, store, retail outlet; 
organizing/arranging exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1328496 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201700731 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.07, IT, 

302016000036046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CLEMENTONI SPA, snc Località Zona Industriale 
Fontenoce, IT-62019 RECANATI (MC), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16    Stationery; stationery cases; diaries and 

agendas; pocket diaries; note pads; drawing pads; 
writing pads; albums; writing or drawing books; printed 
tickets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping 
paper; folders for papers; folders of paper; ring binders; 
calendars; drawing paper; writing paper; stickers 
[decalcomanias]; collectable trading cards; artists' 
materials; watercolor [watercolour] saucers for artists; 
chalks for use by artists; silk canvas [painters' article]; 
drawing boards [painters' articles]; paintbrushes; 
drawing instruments; pens; pencils; pencil toppers; 
bookmarkers; paperweights; paper knives [cutters] 
[office requisites]; photographs [printed]; photograph 
stands; photographic or art mounts; publications; 
educational publications; newspapers; magazines 
[periodicals]; strategy guide magazines for card games; 
computer game instruction manuals; leaflets; cookery 
books; books; books for children; sticker activity books; 
children's books incorporating an audio component; 
printed publications; printed matter; printed art 
reproductions; typewriters, electric or non-electric; 
office requisites, except furniture; teaching materials 
[except apparatus]; plastic materials for packaging; 
printing fonts; bookbinding materials; cabinets for 
stationery [office requisites]; trays for holding drawing 
instruments; engravings; printing blocks; paper towels; 
paper tissues; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastics.  

  Klasse 28   Games and playthings; dolls; dolls' clothes; dolls' 
clothing accessories; doll houses; doll house furniture; 
bean bag dolls; costume masks; fantasy character toys; 
playsets for action figures; stuffed toys; puppets; parlor 
games; toys adapted for educational purposes; 
electronic educational teaching games; toy clocks and 
watches; electronic toys; hand-held electronic video 
games; free-standing video games apparatus; 
electronic games apparatus incorporating a liquid 
crystal display; free-standing video games machines; 
protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games; mechanical action toys; 
building games; building blocks [toys]; jigsaw puzzles; 
skill and action games; chess games; board games; 
wind-up toys; magic tricks; playing cards; toy figures; 
musical toys; toy musical boxes; toy record cassette 
players; bathtub toys; infants' swings; multiple activity 
toys for babies; toy snow globes; marbles for games; 
spinning tops [toys]; toys incorporating money boxes; 
inflatable toys; bouncy castles; inflatable bath toys; 
stuffed puppets; bubble making wand and solution sets; 
kites; toy buckets and spades; swimming rings; toy 
furniture; play tents; play mats incorporating infant toys 
[playthings]; toy bicycles; ride-on toy vehicles; scale 
model vehicles; scooters [toys]; toy cars; toy lorries; 
scale model kits [toys]; water squirting toys; gymnastic 
and sporting articles; rubber balls; balls for games; 
soccer balls; basketballs; baseball balls; beach balls; 
bowling balls; tennis balls; tables for table tennis; golf 
balls; golf gloves; gloves for games; gloves made 
specifically for use in playing sports; baseball bats; 
hockey pucks; roller skates; scooters [toys]; 
skateboards; snowboards; wakeboards; bags 
especially designed for skis and surfboards; protectors 
for elbows for use when riding bicycles [sports articles]; 

skipping ropes; tables for table tennis; targets; 
punching bags; shuttlecocks; flying discs [toys]; paper 
party favours; paper hats [party novelties]; streamers 
[party novelties]; decorations for Christmas trees; 
Christmas stockings; fishing tackle; trivia cards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1328652 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201700746 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.16, CH, 692226 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 

UETLIBURG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated preparations for soothing sunburns; 
non-medicated ointments used in sunburn prevention 
and treatment;  bath and shower gels and salts, other 
than for medical use; non-medicated massage 
preparations; non-medicated foot lotions;  non-
medicated lip protection products; non-medicated 
washes for intimate use;  skin care preparations;  non-
medicated skin-cleansing preparations; cosmetic 
preparations for body care;  skin texture refining 
products;  non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; soaps;  perfumery products, essential oils, non-
medicated creams for scalp care;  hair lotions;  
medicated shampoos; mouthwashes, not for medical 
use;  breath fresheners other than for medical use; 
dentifrices. 

  Klasse 5   Bandages for dressings;  plasters, materials for 
dressings; compresses; disinfectants;  ointments for 
pharmaceutical use; pharmaceutical preparations for 
wounds;  medicated muscle relaxants for the bath;  
medicinal creams for skin care. 

  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings or 
animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1328993 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201700989 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NEOTION, SA, ZI Les Paluds, Immeuble Optimum, 

Entrée B, 165 Avenue du Marin Blanc, FR-13400 
AUBAGNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission, reproduction or 

processing of sound; loudspeakers for audio apparatus; 
smoke detectors, proximity detectors 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1329222 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201701198 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Parham Shaghafi, Egelsweg 3, DE-48431 RHEINE, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewellery, precious stones; horological and 

chronometric instruments; watch straps; key fobs 
(included in this class); precious metals and their 
alloys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1329866 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201701309 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.02 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.16, BX, 1334435 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GIP Development SàrL, 2-4, rue du Château d'Eau, 
LU-3364 LEUDELANGE, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; polymers for industrial use; chemical 
adsorbents; chemical sorbents; chemical extenders; 

chemical emulsifiers; chemical additives; chemical 
synergists; chemical fertilizers; raw chemicals; sucro 
chemicals; etching chemicals; acetates [chemicals]; 
purification chemicals; nickel chemicals; chlorinated 
chemicals; refrigerant chemicals; fluorescent 
chemicals; colorimetric chemicals; activators 
[chemicals]; copper chemicals; cobalt chemicals; 
printing chemicals; photosensitive chemicals; buffers 
[chemicals]; extraction chemicals; fine chemicals; 
agricultural chemicals; brazing chemicals; lithographic 
chemicals; welding chemicals; industrial chemicals; 
photographic chemicals; soldering chemicals; 
chromatography chemicals; chemo-mechanical pulp; 
chemical anchoring compounds; olivine [chemical 
preparations]; fissionable chemical elements; liquid 
coatings [chemical]; chemical chimney cleaners; 
chemical hardening preparations; aqueous chemical 
compositions; releasing agents [chemical]; vanillin 
[industrial chemical]; waterproofing preparations 
[chemical]; adsorbent chemical preparations; acid proof 
chemical compositions; water repellents [chemical]; 
chemical plating solutions; chemical petrol additives; 
bases [chemical preparations]; chemical condensation 
preparations; inorganic chemical compounds; spinel 
[chemical preparations]; chemical fixing compounds; 
salts [chemical preparations]; metal preservatives 
[chemical]; chemical soil conditioners; chemical 
gasoline additives; chemical test paper; fire 
extinguishing chemicals; combustion enhancers 
[chemicals]; combustion promoting chemicals; leather-
dressing chemicals; textile- brightening chemicals; 
colour-brightening chemicals for industrial purposes; 
fat-bleaching chemicals; fume suppressants 
[chemicals]; waste treatment chemicals; soil 
enrichment chemicals; ion exchangers [chemicals]; 
release agents [chemicals]; industrial inorganic 
chemicals; oil- bleaching chemicals; glass-staining 
chemicals; enamel-staining chemicals; water testing 
chemicals; film cleaners [chemicals]; plate making 
chemicals; leather-impregnating chemicals; leather- 
renovating chemicals; wax-bleaching chemicals; 
organic- bleaching chemicals; industrial organic 
chemicals; photographic media [chemicals]; 
photosensitive materials [chemicals]; cellulose 
derivatives [chemicals]; flame proofing chemicals; fire 
resistant chemicals; textile finishing chemicals; water 
treatment chemicals; water purifying chemicals; fire 
retarding chemicals; anti-tarnishing chemicals; textile-
impregnating chemicals; textile-waterproofing 
chemicals; condensation-preventing chemicals; water 
softening chemicals; chemicals for welding; concrete-
aeration chemicals; oil- separating chemicals; oil-
purifying chemicals; anti-freeze chemicals; water-
purifying chemicals; food preserving chemicals; engine-
decarbonising chemicals; soil conditioning chemicals; 
glass-frosting chemicals; smoke suppressant 
chemicals; radiator flushing chemicals; chemo-ground 
wood pulp; chemical substances, chemical materials 
and chemical preparations and natural chemical 
elements; surface-active chemical agents; chemical 
additives for lacquers; chemical additives for varnishes; 
chemical preparations for dewatering; artificial 
sweeteners [chemical preparations]; chemical 
preparations for sealing; creosote for chemical 
purposes; coatings [chemical] for glass; liquid 
absorbing chemical products; chemical additives for 
mortars; chemical preparations for soldering; sodium 
salts [chemical compounds]; sodium salts [chemical 
preparations]; chemical gas purifying agents; iodine for 
chemical purposes; coatings [chemical] for lenses; 
solder mask [chemical preparations]; chemical 
additives for food; ion exchangers [chemical 
preparations]; chemical additives to insecticides; 
chemical additives for concrete; chemical products for 
absorbing; chemical intensifiers for rubber; chemical 
additives to polymers; filtering materials [chemical 
preparations]; ferments for chemical purposes; 
reagents for chemical analyses; chemical products for 
adsorbing; chemical additives for petrol; chemical 
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intensifiers for paper; chemical additives for greases; 
chemical products for sizing; chemical preservatives for 
silage; chemical additives to fungicides; preservatives 
for metals [chemical]; bromine for chemical purposes; 
chemical aquarium water conditioners; vulcanisation 
accelerators [chemical preparation]; chemical additives 
for oils; chemical additives for gasoline; chemical 
additives for lubricants; chemical motor oil additives; 
chemical additives for fuel; leather processing chemical 
preparations; chemicals for etching enamels; chemicals 
used in forestry; chemicals for treating spent chemicals 
used in manufacture; chemicals for electrostatic use; 
chemical preparations for use as corrosion inhibitors; 
chemicals for reprographic use; chemicals used in 
science; chemicals for treating yarns; aeration 
chemicals for concrete; chemicals used in horticulture; 
sewerage water treatment chemicals; chemicals 
derived from petroleum; chemicals used in agriculture; 
anti-seize substances [chemicals]; binding chemicals 
for concrete; chemicals for treating water; chemicals for 
fermenting wine; chemicals for absorbing oxygen; vine 
disease preventing chemicals; welding and brazing 
chemicals; getters [chemically active substances]; 
chemical substances used in the preparation of 
halogenated chemical derivatives; chemically 
converted compound fertilizers; milk ferments for 
chemical purposes; chemical products for sewage 
treatment; chemical additives for meat processing; 
chemical compositions for preserving stonework; 
chemical compositions for hardening cement; chemical 
compositions for absorbing hydrocarbons; chemical 
compositions for waterproofing masonry; chemical 
compositions for masking concrete; chemical 
substances for stabilizing foam; chemical products for 
tanning hides; chemical preparations for hardening 
surfaces; chemical preparations for protecting fabrics; 
chemical products for drilling mud; chemical 
substances for generating foam; chemical preparations 
for repelling stains; chemical inhibitors against acid 
attack; chemical reagents for scientific purposes; low 
calorie sweeteners [artificial, chemical]; filtering media 
[chemical] for water; preservatives for animal feeds 
[chemical]; chemical compositions for curing concrete; 
chemical compositions for finishing textiles; chemical 
compositions for sealing slate; chemical preparations 
having antistatic properties; bismuth nitrite for chemical 
purposes; bismuth sub nitrate for chemical purposes; 
chemical compositions for water treatment; chemical 
brighteners for industrial use; chemical preparations for 
soil treatment; formic aldehyde for chemical purposes; 
chemical seasonings [for food manufacture]; chemical 
preparations for smoking meat; chemical sprays for 
stretching shoes; chemical products for glazing leather; 
chemical preparations for decarbonising engines; 
chemicals for use in xerography; chemicals for use in 
polymerisations; chemicals for use in printing; 
chemicals for use in photography; chemicals for use in 
chromatography; chemicals for use in welding; 
laboratory chemicals for scientific use; chemicals for 
use in reprography; indicators [chemicals] for scientific 
use; chemicals for use in manufacture; tensio-active 
agents; chemicals, except pigments, for the 
manufacture of enamel; chemicals for the manufacture 
of pigments; cream of tartar for chemical purposes; 
chemical preparations for analyses in laboratories, 
other than for medical or veterinary purposes; 
bicarbonate of soda for chemical purposes; chemicals 
for the manufacture of paints; chemical preparations for 
protection against wheat blight [smut]; starch-liquefying 
chemicals [ungluing agents]; stain- preventing 
chemicals for use on fabrics; chemical preparations to 
prevent mildew; cement-waterproofing chemicals, 
except paints; oenological bactericides [chemical 
preparations for use in wine making]; damp-proofing 
chemicals, except paints, for masonry; flowers of 
sulphur for chemical purposes; chemical preparations 
for facilitating the alloying of metals; chemicals for use 
in manufacturing pharmaceuticals; chemicals for use in 
making polyurethanes; chemicals for use in coating 

film; inorganic chemicals for use in industry; chemicals 
for use in transfer printing; chemicals for use as 
fluorescent substrates; chemicals for use in herbicidal 
compositions; chemicals for the purification of water; 
chemicals for use in metal plating; chemicals for use in 
removing paint; chemicals for use in removing 
asbestos; chemical preparations for the binding of 
paste; chemical products for the manufacture of 
cosmetics; chemical preparations for the manufacture 
of industrial ceramics; chemical substances for the 
enhancement of the environment; chemical products 
for the treatment of plant diseases; chemical 
compositions and materials for use in cosmetics; 
chemical compositions and materials for use in 
science; chemicals used in the manufacture of 
electronic components; chemicals for use in the 
polyvinyl chloride industry; chemicals for processing 
sensitized unexposed x-ray films; chemicals for use in 
the manufacture of polyurethanes; mixtures of 
chemicals and microorganisms for sterilizing compost; 
chemical preparations and materials for film, 
photography and printing; chemical substances for use 
in the production of printed circuit boards; fertilisers, 
and chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry; chemical and organic compositions and 
substances for treatment of leather and textile; 
chemical and organic compositions for use in the 
manufacture of food and beverages. 

  Klasse 42   Scientific services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; IT 
consultancy services; computer system analysis; 
monitoring of computer systems by remote access; 
outsource service providers in the field of information 
technology; technical writing; computer hardware 
development; consultancy in the design and 
development of computer hardware; electronic data 
storage; hosting computer sites [web sites]; off-site 
data backup; providing search engines for the internet; 
server hosting; rental of web servers; rental of 
computer hardware and facilities; computer rental; it 
consultancy, advisory and information services; 
computer security consultancy; information technology 
[IT] consultancy; providing information on computer 
technology  via a web site; IT security services in the 
nature of protection and recovery of computer data; 
computer virus protection services; recovery of 
computer data; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; digitization of documents 
[scanning]; scientific services; calibration [measuring]; 
cartography services; computer technology 
consultancy; construction drafting; consultancy in the 
field of energy-saving; cosmetic research; energy 
auditing; handwriting analysis [graphology]; mechanical 
research; quality evaluation of wool; research and 
development of new products for others; scientific 
laboratory services; scientific research; technical 
research; technical project studies; technological 
consultancy; telecommunications technology 
consultancy; water analysis; medical and 
pharmacological research services; clinical trials; 
engineering services; engineering; surveying and 
exploration; analysis for oil-field exploitation; geological 
surveys; geological prospecting; geological research; 
land surveying; oil prospecting; oil-field surveys; oil-well 
testing; surveying; underwater exploration; architectural 
and urban planning services; architectural services; 
architectural consultancy; urban planning; research in 
the field of natural science; bacteriological research; 
biological research; chemical analysis; chemical 
research; chemistry services; physics [research]; 
research services in the field of earth science; cloud 
seeding; meteorological information; research in the 
field of environmental protection; provision of scientific 
information, advice and consultancy in relation to 
carbon offsetting; weather forecasting; testing, 
authentication and quality control; authenticating works 
of art; quality control; quality evaluation of standing 
timber; material testing; textile testing; vehicle 
roadworthiness testing;  design of interior decor; interior 
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design; dress designing; graphic arts design; industrial 
design; packaging design; styling [industrial design].   

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry services; aerial 
and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; aquaculture services; farming 
equipment rental; reforestation services; tree surgery; 
tree planting for carbon offsetting purposes; vermin 
exterminating for agriculture, horticulture and forestry; 
farming (animals); animal breeding; farming (crops); 
horticulture, gardening and landscaping; flower 
arranging; gardening; horticulture; landscape 
gardening; lawn care; plant nursery services; weed 
killing; landscape design; design of gardens and floral 
arrangements; wreath making; animal healthcare 
services; veterinary assistance; animal grooming 
services; pet grooming; human healthcare services; 
aromatherapy services; chiropractic; convalescent 
home services; health care; health spa services; health 
centre services; health counselling; hospice services; 
massage; midwife services; nursing home services; 
physiotherapy; physical therapy; rehabilitation for 
substance abuse patients; rest home services; 
sanatorium services; speech therapy services; therapy 
services; alternative medicine services; artificial 
insemination services; blood bank services; in vitro 
fertilization services; hair implantation; hospital 
services; medical clinic services; medical assistance; 
medical equipment rental; medical advice for 
individuals with disabilities; nursing, medical; palliative 
care; plastic surgery; telemedicine services; dentistry; 
dentistry services; orthodontic services; pharmaceutical 
consultancy services; pharmacists' services to make up 
prescriptions; pharmacy advice; opticians' services; 
mental health services; services of a psychologist; 
human hygiene and beauty care; beauty salon 
services; depilatory waxing; hairdressing; manicuring; 
public bath services for hygiene purposes; rental of 
sanitation facilities; sauna services; solarium services; 
turkish bath services; make-up services; body paint and 
tattoo services; body piercing; tattooing; information 
and consultancy in relation with the above mentioned 
services in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1329918 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201701318 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Xiamen Seebest Technology Co., Ltd., South Building, 

No. 31 Xiangyue Road, Torch Industrial Zone, Xiang'an 
block, Xiamen City, CN-FUJIAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines and apparatus for cleaning, electric; road 

sweeping machines [self-propelled]; dust removing 
installations for cleaning purposes; washing apparatus; 
cleaning appliances utilizing steam; vacuum cleaners; 
dishwashers; washing machines [laundry]; dry cleaning 
machine; rinsing machines. 

  Klasse 9   Cables, electric; wires, electric; magnetic wires; 
identification threads for electric wires; identification 
sheaths for electric wires; telegraph wires; coils 

(holders for electric-); materials for electricity mains 
[wires, cables]; copper wire, insulated; telephone wires; 
junction sleeves for electric cables; starter cables for 
motors; coaxial cables; amplifiers; switches, electric; 
connections, electric; sockets, plugs and other contacts 
[electric connections]; distribution boxes [electricity]; 
distribution boards [electricity]; covers for electric 
outlets; lighting ballasts; fluorescent screens; remote 
control apparatus; cell switches [electricity]; batteries, 
electric; solar batteries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331176 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201701872 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.29, KR, 

4020160022775 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sempio Foods Company, 2 Chungmuro, Jung-gu, KR-

06557 SEOUL, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Pre-packaged dinners consisting primarily of meat; 
meat soup; laver-based snack foods; processed egg 
foodstuffs; foods prepared from bean curds (tofu); fish-
based foodstuffs; pre-packaged dinners consisting 
primarily of fish; olive oil for food; grape seed oil for 
food; food products made from fish and shellfish; dried 
beef; seasoned laver (jaban-gim); vegetable soups; 
croquettes; canned or bottled vegetables; canned or 
bottled fruits; cereal soup. 

  Klasse 30   Soya sauce; fermented hot pepper paste (gochu-
jang); soya bean paste (condiments); seasoned bean 
paste; fermented hot pepper paste with vinegar (cho-
gochu-jang); sauces; dressings; barbecue sauce; pasta 
sauce; ready-made sauces; sauces (condiments); 
compound chemical seasoning; cereal-based 
processed products; noodles; pasta; barley tea; 
beverages with a tea base; salt; vinegar; yeast for food.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1335083 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712356 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ECOVADIS, 43 avenue de la Grande Armée, FR-

75116 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
operational business assistance for companies; 
business advice, information and inquiries; professional 
business consultancy; business appraisals; data search 
in computer files for others; business investigations; 
business management and organization consultancy; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; company auditing (commercial 
analyses); commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); market research; 
market study; compilation of statistics; account 
verification; opinion polling; auditing of commercial 
management systems; commercial information 
agencies; news clipping services; administrative 
processing of purchase orders; collection of data in a 
central file; commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); systematization of 
data in a central file; computerized file management; 
data collection, comparison and compilation; opinion 
polling aimed at taking note of the social ethical 
performance of companies. 

  Klasse 42   Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
scientific and technical research; quality control and 
auditing; information services in the field of quality 
control; research services in the field of computer 
security and quality; engineering services in the field of 
quality, security and the environment; consultancy in 
the field of energy-saving; technical consulting in 
environmental issues; database design; design and 
development of computers and software; maintenance 
and updating of software; programming for computers 
and computer networks; conversion of computer 
programs and data, other than physical conversion; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; provision of Internet search engines; 
creation and maintenance of web sites for others; 
technical project study; testing and scoring of corporate 
environmental performance; evaluations and appraisals 
of corporate environmental performance; company 
performance assessments and appraisals with regard 
to protection of personal information in the field of 
computing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338457 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201704478 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.28, DE, 30 2016 106 

896 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen GmbH, 

Friedrich-Eckart-Str. 35, DE-81929 MÜNCHEN, 
Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable publications in the field of rail track 
construction and of rail track constructing machines. 

  Klasse 16   Printed matter, namely documents for training and 
continuous training in the field of rail track construction 
and of rail track constructing machines. 

  Klasse 41   Training and continuous training, also in the form of 
correspondence courses, in the field of rail track 
construction and of rail track constructing machines. 

  Klasse 42   Technical consultation services, technical planning 
and consultancy, technical project planning and civil 
engineering planning services, each in the field of rail 
track construction and of rail track constructing 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338960 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201704560 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, SE, 2016/07789 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pingvin Hushållsprodukter AB, Box 23, SE-33021 

REFTELE, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Synthetic resin films and bags for packaging; bags 

made of plastics for packaging; plastic bags for 
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household use; general purpose plastic bags; garbage 
bags, liner bags, carrier bags and waste bags, all made 
of plastic. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343027 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201705618 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.16, DE, 30 2016 020 

865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-30625 

HANNOVER, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical use; food for babies; 
diapers [babies' napkins]; plasters; materials for 
dressings; disinfectants; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; sunburn ointments; 
pharmaceutical preparations; medicine cases, portable, 
filled; first-aid boxes, first-aid bags, first-aid kits, filled; 
medicated bath preparations; therapeutic preparations 
for the bath. 

  Klasse 16   Paper; cardboard; transfers [decalcomanias]; stickers 
[stationery]; containers for stationery; beer mats; paper 
bags for packaging; plastic bags for packing; paper 
bags; pads of paper and writing paper; printed matter, 
in particular books, leaflets; brochures, newspapers, 
magazines [periodicals]; photographs; postcards; 
tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues; 
writing instruments, in particular pens, pencils; fountain 
pens; artists' materials; paintbrushes; office requisites, 
except furniture, in particular drawing pins; sealing 
stamps; inking pads; holders for notepads; instructional 
and teaching material (except apparatus); cardboard 
for packaging; paper for packaging; plastic materials for 
packaging; printers' type; paper flags and pennants 
made of paper; adhesives for stationery purposes; 
table mats of paper for glasses, mugs, cups, coffee and 
tea pots; document holders [stationery]. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers, in 
particular boxes, soapboxes, food storage jars, 
insulated containers; salt cellars; pepper pots; beaters, 
non-electric; pots; frying pans, including woks; non-
electric fondue set; non-electric appliances for making 
yogurt; soap dispensers; soap holders; combs, 
sponges; brushes [except paint brushes], in particular 
brushes for footwear; material for brush making; 
toothbrushes, including electrical toothbrushes; articles 
for cleaning purposes; deodorising apparatus for 
personal use; glass, unworked or semi-worked, except 

building glass; glassware, porcelain and earthenware, 
in particular vases, decanters, flasks, glasses 
[receptacles]; works of art made of porcelain, clay or 
glass; fruit bowls; napkin rings; cosmetic utensils; 
perfume vaporizers; shaving brushes; eyeglass 
cleaning cloths; bottles, in particular insulating flasks, 
refrigerating bottles, demijohns and drinking bottles for 
sports; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; corkscrews; bottle openers; fitted picnic 
baskets, including dishes; portable coolers, non-
electric; isothermic bags; services [dishes]; coffee 
services [tableware]; tea services [tableware]; 
chopsticks; shoe horns; shoe trees [stretchers]; 
coasters, not of paper and other than table linen; trivets
[table utensils]; table mat for glasses, mugs, cups, 
coffee and tea pots [table utensils], not of paper; 
toothpicks; toothpick holders; disposable table plates; 
flower-pot covers, not of paper; watering cans; ice 
buckets; gardening gloves; polishing gloves; cooking 
gloves; gloves for household purposes; baby baths, 
portable; baby potties for sanitary purposes; non-
electric heaters for feeding bottles; bread boards; 
cutting boards; piggy banks; waste paper baskets. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
films; DVD and CD-ROM film production; production of 
radio and television programs; rental of films and 
videos; presentation of films and videos; theatrical 
ticket agencies; entertainer services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services 
[entertainment]; organisation and providing of an after 
school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; organisation of holidays; 
physical education services and provision of courses of 
instruction in languages; training and fitness club 
services; providing nursery schools, cinema theaters, 
discotheque services, providing museum facilities 
[presentation, exhibitions], amusement arcades, 
amusement park services; sport camp services; 
providing golf courses, tennis courts, riding facilities 
and sports facilities; rental of skin diving equipment; 
organisation of sports competitions; organisation of 
cultural and sporting events; arranging of cultural and 
sporting events; reservation services for sporting, 
scientific and cultural events; game services provided 
on-line [from a computer network]; rental of recorded 
data carriers (films, music, games), projector apparatus 
and the accessories thereof; rental of newspapers and 
magazines; writing of texts, other than publicity texts; 
publication of printed matter also in the form of 
electronic media including CD-ROMs, other than 
publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organisation of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
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services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

  Klasse 45   Escorting in society (chaperoning); dating services; 
marriage agencies; horoscope casting; security 
consultancy; night guard services; opening of security 
locks; personal body guarding; monitoring burglar and 
security alarms; guard services; home sitting; missing 
person investigations; rental of clothing; evening dress 
rental; baby sitting; providing of licenses of rights to 
films, television and video productions; licensing of 
computer software [legal services]; licensing of 
intellectual property and copyrights; licensing of 
franchise-concepts; alternative dispute resolution 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343117 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201705633 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.16, DE, 30 2015 053 

534 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RKW SE, Nachtweideweg 1-7, DE-67227 

FRANKENTHAL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Unprocessed plastics; plastic granulate, especially 

compounds from plastic and filler. 
  Klasse 16   Packaging material for household purposes, 

especially carrier bags, garbage bags, as well as 
wrapping, bags and pouches; ready-made pouches, 
wrapping and bags from plastic; plastic films and 
sheets for household use and stationery use; printed or 
plain packaging material of plastic included in this 
class. 

  Klasse 17   Semi-finished goods from plastic; films and sheets not 
for packaging; breathable plastic films and sheets, 
elastic films and sheets, perforated films and sheets, 
embossed films and sheets, all either printed or plain; 
laminates included in this class; laminates from films 
and non-woven webs; elastic and inelastic parts as 
semi-finished plastic goods for manufacturing sanitary 
products like for example baby diapers, sanitary towels 
(napkins) and tampons, incontinence products for 
adults; breathable and unbreathable films and sheets 
for manufacturing sanitary products; elastic and 
inelastic parts as well as breathable and unbreathable 
films and sheets as semi-finished plastic goods for 
manufacturing closures, tapes, breathable and 
unbreathable back sheets and top sheets for sanitary 
products; films and laminates as semi finished plastic 
goods for manufacturing products for medical and 
pharmaceutical use such as wound dressings, plasters, 

blood bags, surgery clothing; films and laminates as 
semi finished plastic goods for manufacturing products 
for industrial and technical applications such as 
protective clothing, roofing underlay; films and sheets 
for temporary surface protection; decorative films and 
sheets and films and sheets for ornamental purposes, 
for example for furniture; films and sheets for 
manufacturing tyres; silage films and sheets; flexible 
tubes made of plastic for silage; films and sheets for 
gardening and landscaping; bale stretch films; harvest 
accelerating films; mulch films; greenhouse films; 
stretch film for agricultural use; silo protecting film; 
packaging films for wood; pond liners; air bubble films 
with beading; industrial packaging from plastic or 
predominantly from plastic, in the form of foils and film 
tubes, particularly ready-made heavy goods sacks, 
form-fill-and-seal [FFS] films, transport securing films, 
protective packaging from plastic, shrink and precision 
shrink films, stretch hood for pallets; precision shrink 
films for a wide variety of packaging systems, 
especially for the beverage industry; flexible, printed 
and plain films and sheets, especially machine films, as 
packaging for consumables and multipack films for the 
food and beverage industry, for peat and soil products, 
for the animal feed industry, and for other industrial 
uses such as for example outer packaging of building 
materials, especially isolating materials, and for 
sanitary products, especially toilet paper, feminine 
hygiene articles and diapers; laminating film for 
technical applications; barrier films; peel films; release 
layer films; label films; laminate films for manufacturing 
tubes; foamed films; cast polypropylene films, except 
household packagings and stationery; sealing films 
which are weldable to each other or to themselves; 
roofing underlay films and sheets for protection against 
moisture and fouling in the roof area and living areas in 
the roof; sealing sheets; vapour barrier films for 
construction; anti-slip films; films from plastic for 
covering for use in construction; films and sheets from 
polyolefin containing mineral filler as well as paper like 
films for technical applications and for commercial and 
industrial packaging. 

  Klasse 18   Sacks and bags from leather or imitation of leather. 
  Klasse 19   Building materials not from metal. 
  Klasse 20   Packaging containers from plastic; large flexible 

containers from plastic; inner bags, namely liners from 
plastic for the inside of packaging containers made of 
cardboard. 

  Klasse 22   Nets, sacks, and tarpaulins from plastic materials, 
included in this class; round bale nets from plastic; 
garbage nets; lawn nets; special sacks for transport 
and storage of bulk goods; plastic sacks for powdery 
goods; sacks with integral handle; sacks for silage; 
tarpaulins for covering; valve box sacks for packaging 
purposes; sacks for powdery goods. 

  Klasse 24   Non-woven textile fabrics from plastic, included in this 
class, especially spunbond webs and carded webs as 
well as spunlaced webs; non-woven textile fabrics, 
namely laminates from non-woven webs and films, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1344877 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712359 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Louis Poulsen A/S, Gammel Strand 28, DK-1202 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, including lighting fixtures, 

lighting apparatus and installations, electrical lamps, 
light bulbs, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, 
overhead lamps, chandeliers, fluorescent lamps for 
lighting. 

  Klasse 35   Advertising services, business management and 
business administration, retail services in relation to 
lighting articles, including retail services in relation to 
lighting articles via global networks. 

  Klasse 42   Design of lighting and consultancy regarding design 
and planning of indoor and outdoor lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347350 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201706977 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intraceuticals Pty Ltd, 22 Cato St, AU-VIC3123 
HAWTHORN EAST, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic creams; non-medicated skin 
care preparations for both the face and body including, 
but not limited to, creams, lotions, gels, serums, toners, 
cleansers and peels; cosmetic preparations for skin 
care, non-medicated skin cosmetic treatment 
preparations, including but not limited to, non-
medicated creams, lotions, gels, toners, serums, 
cleansers and peels applied using oxygen under 
pressure to apply and spray on these products to the 
skin; cosmetic preparations for baths; beauty masks 
including beauty masks applied and then removed 
using a high pressure oxygen applicator. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1348448 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201709656 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a blue stylized letter "S" within the 
outline of a blue circular design, the circular design 
having blue oval projections at its upper-left and lower-
right quadrants. 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-

WA98052-6399 REDMOND, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for voice over Internet protocol 

(VOIP); computer software for enabling messaging and 
instant messaging via the Internet; computer software 
for use in simple message service (SMS) and 
multimedia message service (MMS); computer software 
for voice calling, voice mailing, call forwarding, video 
calling, video conferencing, simple message service 
(SMS), instant messaging, screen sharing, digital file 
transfer between users and user presence indication, 
all of the aforementioned communication functions 
being made available to users within one software 
application graphical user interface and all 
communications arising from such functions being 
transmitted via the Internet or via a peer-to-peer 
computer network; voice over Internet protocol (VOIP), 
private branch exchange (PBX), public switch 
telephone network (PSTN) and session initiation 
protocol (SIP) computer software; unified 
communications (UC) computer software for 
simultaneous voice calling, video calling, video 
conferencing, voice mailing, simple message service 
(SMS), instant messaging, screen sharing, digital file 
transfer between users and user presence indication, 
or at least two such communication functions 
simultaneously, all of the aforementioned 
communication functions being made available to users 
within one software application graphical user interface; 
providing downloadable computer software to enable 
voice over Internet protocol (VOIP), private branch 
exchange (PBX) and session initiation protocol (SIP) 
communications; providing downloadable computer 
software to enable unified communications (UC) 
communications, namely, simultaneous voice calling, 
video calling, video conferencing, voice mailing, simple 
message service (SMS), instant messaging, screen 
sharing, digital file transfer between users and user 
presence indication, or at least two such 
communication functions simultaneously, all of the 
aforementioned communication functions being made 
available to users within one software application 
graphical user interface. 

  Klasse 38   Providing voice over Internet protocol (VOIP) 
communications; internet telephony and video-
conference services; messaging and instant messaging 
services via the Internet; simple message service 
(SMS) and multimedia message service (MMS) via a 
computer network; providing communications services 
comprising voice calling, voice mailing, call forwarding, 
video calling, video conferencing, simple message 
service (SMS), instant messaging, screen sharing, 
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digital file transfer between users and user presence 
indication, all of the aforementioned communication 
services being made available to users within one 
software application graphical user interface and all 
provided via the Internet or via a peer-to-peer computer 
network; session initiation protocol (SIP), voice over 
Internet protocol (VOIP) and private batch exchange 
(PBX) communication services; voice over Internet 
protocol (VOIP) and public switch telephone network 
(PSTN) communication services, unified 
communications (UC) communication services, namely, 
services comprising simultaneous voice calling, video 
calling, video conferencing, voice mailing, simple 
message service (SMS), screen sharing, digital file 
transfer between users and user presence indication, 
or at least two such communication services 
simultaneously, all of the aforementioned 
communication services being made available to users 
within one software graphical user interface. 

  Klasse 42   Services for the design, development, installing, 
updating, maintenance of and providing computer 
software to enable voice calling, voice mailing, call 
forwarding, video calling, video conferencing, simple 
message service (SMS), instant messaging, screen 
sharing, digital file transfer between users and user 
presence indication, all of the aforementioned 
communication functions being made available to users 
within one software application graphical user interface 
and all communications arising from such functions 
being transmitted via the Internet or via a peer-to-peer 
computer network; providing on-line computer software 
to enable session initiation protocol (SIP) 
communications; providing on-line computer software 
to enable voice over Internet protocol (VOIP) and 
private branch exchange (PBX) communications; 
providing on-line computer software to enable voice 
over Internet protocol (VOIP) and public switch 
telephone network (PSTN) communications, providing 
on-line computer software to enable unified 
communications (UC) communications, namely, 
simultaneous voice calling, video calling, video 
conferencing, voice mailing, simple message service 
(SMS), instant messaging, screen sharing, digital file 
transfer between users and user presence indication, 
or at least two such communication functions 
simultaneously, all of the aforementioned 
communication functions being made available to users 
within one software application graphical user interface; 
providing online software for downloading by others 
that allows subscribers to utilize voice over Internet 
protocol (VOIP) communication services; providing 
online software for downloading by others that allow 
subscribers to utilize voice calling, voice mailing, call 
forwarding, video calling, video conferencing, simple 
message service (SMS), instant messaging, screen 
sharing, digital file transfer between users and user 
presence indication communication services, all of the 
aforementioned communication services being made 
available to users within one software application 
graphical user interface and all communications arising 
from such services being transmitted via the Internet or 
via a peer-to-peer computer network; services for the 
design, development, installing, updating, maintenance 
of and providing computer software to enable voice 
over Internet protocol (VOIP) communications via a 
computer network; design, development, installation, 
updating, maintenance of and providing computer 
software for use in voice over Internet protocol (VOIP) 
communications applications, messaging and instant 
messaging services, including video over Internet 
messaging services; design, development, installing, 
updating, maintenance of computer software for use in 
messaging and instant messaging services; design, 
development, installation, updating, maintenance of 
and providing computer software for voice calling, voice 
mailing, call forwarding, video calling, video 
conferencing, simple message service (SMS), instant 
messaging, screen sharing, digital file transfer between 
users and user presence indication, all of the 

aforementioned communication functions made 
available to users within one software application 
graphical user interface and all communications arising 
from such functions being transmitted via the Internet 
or via a peer-to-peer computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350937 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708028 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.01, EM, 015601974 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TE Connectivity Industrial GmbH, Bernrieder Str. 15, 

DE-94559 NIEDERWINKLING, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Non-electric cables and wires of common metal; cable 

clamps of metal; guide bolts, guide bushings and 
positioning inserts of metal. 

  Klasse 8   Hand tools, hand-operated, in particular hand-
operated tools for connecting and processing cables, 
sockets and connectors; hand tools and implements 
(hand-operated) for connecting cables with pin and 
socket connector or connector elements; hand-
operated extraction tools for insulating elements; 
fittings for hand tools and implements (hand-operated), 
included in class 8, in particular crimping dies, included 
in class 8. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric connectors for generating an 
electrical connection between electric cables; bushings 
(part of electrical transformers), plugs, angle plugs, 
rectangular plugs for generating an electrical 
connection between electric cables; electric connector 
couplings, electric connector coupling halves, and 
components for the aforesaid electric connectors or 
electric connector couplings, in particular housings for 
electric connectors or electric connector couplings for 
generating an electrical connection between electric 
cables; contacts, electric, in particular contact parts for 
electric connectors or electric connector couplings for 
generating an electrical connection between electric 
cables; contact carriers for electric connectors or 
electric connector couplings for generating an electrical 
connection between electric cables; cable shield 
connections in electric connectors for generating an 
electrical connection between electric cables; male 
inserts and female inserts for connectors and plugs for 
generating an electrical connection between electric 
cables; fittings for electrical connections, included in 
class 9, in particular assembly fittings for connectors or 
plugs, for generating an electrical connection between 
electric cables, including connector pins, connector 
bushes, holders, safety fuse clips, protective coverings, 
protective caps, mains lead cleats, cable bushings (part 
of electrical transformers), seals and sealing rings in 
the nature of electrical connections; contact parts for 
electric connectors or electric connector couplings, for 
generating an electrical connection between electric 
cables, included in class 9; connector elements for 
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cable trays in electric connectors, for generating an 
electrical connection between electric cables, included 
in class 9; none of the aforesaid goods including 
batteries, battery chargers, inspection cameras, 
cameras or headphones; cable glands; cable 
connectors. 

  Klasse 17   Packing, stopping and insulating materials; insulating 
elements for electric connectors or electric connector 
couplings; gaskets for housings for electric connectors 
or electric connector couplings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1351501 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201708110 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.01, CH, 693284 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

Paradis 39, CH-1967 BRAMOIS, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Boxes of metal; small hardware of metal; chains of 

metal; couplings for chains; straps of metal for handling 
loads; wrapping or binding bands of metal; reinforcing 
materials of metal for machine belts; threaded 
fasteners of metal; non-electric cable joints of metal; 
steel wires; junctions of metal for pipes, including those 
made from alloy steel and titanium; anchor plates; 
metal expanding sleeves for affixing screws; metal 
expansion joints for floors and walls; screws of metal; 
nuts of metal; clips of metal for cables and tubes; dock 
cleats of metal; bolts of metal; anchors; nail articles; 
nails; flooring nails of metal; rivets, cramps and nails of 
metal; rivets of metal; threaded rods of metal; metal 
connectors for decking and decking joists; metal 
castings; steel forgings; buckles of common metal 
(hardware); hooks (metal hardware); pins of metal. 

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

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements; hammers 

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

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

furniture; hooks not of metal; tool handles, not of metal; 
threaded fasteners not of metal; pegs [pins], not of 
metal; expanding sleeves, not of metal, for affixing 
screws; binding screws, not of metal, for cables; 
screws, not of metal; collars, not of metal, for fastening 
pipes; clips, not of metal, for cables and pipes; bolts, 
not of metal; nuts, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353708 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201708814 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nuheara IP Pty Ltd, 122 Grosvenor Rd, AU-WA6050 
MT LAWLEY, Australia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Headphones; earphones (other than hearing aids for 
the deaf); computer software used in intelligent hearing 
devices, intelligent noise cancellation devices, 
intelligent hearing aid devices, intelligent audio devices 
and intelligent measuring hearing devices; application 
software used in intelligent hearing devices, intelligent 
noise cancellation devices, intelligent hearing aid 
devices, intelligent audio devices and intelligent 
measuring hearing device; none of the aforementioned 
software for use in calculating sine or sinc. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1353742 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201708818 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.12, EM, 016707366 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAULIG - YOUR CUP COUNTS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; coffee, tea 
and cocoa-based beverages; sugar; honey; cookies; 
pastries; candy; ice-cream; spices; flavourings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings 
[flavourings]; flavoring syrups for beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354562 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201708951 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trimble Inc., 935 Stewart Drive, US-CA94085 
SUNNYVALE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, laptop computers, handheld 
computers and desktop computers, namely, software 
for tracking, managing, monitoring, storing, updating, 
sharing and viewing information, documents, photos, 
videos, data and files, for use in the fields of building 
and project design, construction, building operations, 
civil engineering, and project management; computer 
software for accessing web-based communication and 
collaboration platforms allowing users to capture, 
access, view, display, exchange, share, organize, 
store, create, manage, transmit, and download 
information, documentation, photos, videos, data and 
files from local and global computer networks and 
wireless networks from mobile phones, tablet 
computers and portable electronic computing devices; 
downloadable computer software for tracking, 
managing, monitoring, storing, updating, sharing and 
viewing information, documents, photos, videos, data 
and files for use in the fields of building and project 
design, construction, building operations, civil 
engineering, and project management; downloadable 
software for use in creating, converting, reading, 
viewing, editing, managing, printing, indexing, 
integrating, synchronizing and retrieving electronic 
documents and files; computer software for allowing 
real time electronic communications over computer 
networks and mobile computing devices; computer 
application software for mobile phones, tablet 
computers, laptop computers, handheld computers and 
desktop computers that allows field workers to update, 
receive and transmit data, electronic files and 

information stored in computers in real time using a 
mobile device; downloadable mobile applications for 
secure access to enterprise data sources and for 
downloading, viewing, editing, creating, updating, 
collaborating, sharing, managing and synchronizing 
data and electronic files via mobile phones, tablet 
computers and other mobile computing devices; 
downloadable geographical information system (GIS) 
software; electronic publications, namely, user manuals 
and instructional books featuring information on 
computer software recorded on computer media. 

  Klasse 35   On-line wholesale and retail store services featuring 
goods for use in the fields of building and project 
design, construction, building operations, civil 
engineering, project management, geospatial 
technology, and geographical information systems 
(GIS); providing an online marketplace for sharing, 
buying, and/or selling products and services; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products and services via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes. 

  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use in building and project design, 
construction, building operations, civil engineering, and 
project management, for use in collecting, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmitting, 
displaying, synchronizing, converting, storing and 
sharing data, files and information, for use in receiving, 
processing, transmitting and displaying data, files and 
information, for use in project management, for use in 
data collection, integration, sharing, and analysis, for 
use in operations management, for use in monitoring 
and managing equipment, vehicles and personnel, and 
for use in tracking and managing costs; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting, 
managing, developing and maintaining applications and 
software and websites for use in the fields of building 
and project design, construction, building operations, 
civil engineering, and project management; application 
service provider (ASP) services featuring software for 
wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of 
content to and from mobile computers, mobile phones, 
or personal digital assistants; application service 
provider (ASP) services featuring computer software for 
business and project planning, collaboration and 
communication, namely, for collecting, capturing, 
tracking, managing, monitoring, storing, updating, 
editing, organizing, searching, viewing and sharing of 
information, documents, photos, videos, data and files, 
for collaborating on shared documents and conducting 
interactive discussions, for digital asset management, 
project management, approval workflow of business 
and project processes, expenses and materials, for 
procurement of goods and services, and for collecting 
and storing data, electronic files, and records; providing 
an online non-downloadable Internet-based system 
application featuring technology enabling users to 
convert digital images and electronic files to different 
formats and providing an interface allowing users to 
view, manipulate and share digital images and 
electronic files originating from different file formats; 
application service provider (ASP), software-as-a-
service (SAAS) and platform-as-a-service (PaaS) 
featuring software for collaborating, accessing, 
integrating, formatting and synchronizing disparate 
electronic files and digital images; providing temporary 
use of online nondownloadable cloud computing 
software for use in the fields of building and project 
design, construction, building operations, civil 
engineering, and project management, namely, for 
collecting, tracking, generating and analyzing data, for 
project and construction management, for providing 
wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of 
content to and from mobile devices, handheld 
computers, laptop computers, and mobile electronic 
devices; information, advisory and consulting services 
relating to the selection, implementation and use of 
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computer software; installation, repair, maintenance 
and updating of computer software; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1357126 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201709632 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.12, CH, 698005 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, CH-8008 

ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software applications, namely, mobile applications 

relating to employment agency; software for testing, 
assessment and selection of individuals to determine 
their skills and their abilities for particular jobs 
professions; software for psychological testing for job 
candidates; electronic databases, namely, computer 
hardware and software for the organization, back up 
and access to data for the purpose of selection, 
recruitment, management and placement of personnel; 
computer hardware and software for database 
management in the field of selection, management, 
recruitment and placement of personnel; downloadable 
information and electronic data in the field of job 
market, employment and employer-employee relations 
as well as management of human resources and 
employment agencies; data management software for 
job seekers; data banks, namely, computer hardware 
and software for the input, storage, processing and 
retrieval of information related to the operation of a 
company for personnel placement services; software 
for the evaluation and training of employees and 
employment candidates; software in the field of human 
resources management; software in the job market 
field. 

  Klasse 35   Employment agency services; selection, recruitment 
and placement of temporary, short-term and permanent 
personnel, including personnel replacement services; 
outsourcing (business assistance); personnel 
management consultancy; selection of personnel by 
means of psychological testing; project outsourcing 
services (project sourcing); outsourcing services 
(business assistance); personnel management 
services; business management; marketing research, 
including research in the job market; business data 
analysis services, updating and maintenance of data in 
computer databases; data processing services, 
compilation of statistics relating to personnel, 
employment and the job market; accounting of payroll 
and billing of payroll for others as well as consulting 
services relating to accounting; public relations services 
and consultancy in the field of job market, employment 
and employer-employee relations; information services 
including via electronic means for the above services; 

advisory and consultancy services relating to business; 
business organization consultancy; office functions; 
advertising; recruitment process outsourcing; 
assistance and consultancy services relating to 
business management in the field of information 
technology, strategy, business processes and business 
inspections; outsourcing of services in the fields of 
strategy, business processes and business inspections; 
outsourcing of services in the field of information 
technology; outsourcing and replacement of 
employees; consultancy services for managers in 
business organization and management, including 
change management; provision of printed and online 
information in the field of business management; 
outsourcing of services in the field of information 
technology, engineering and finance (business 
services); provision of statistical information, 
organization of market analysis; business consultancy 
services in the field of business removal; career 
management, business management. 

  Klasse 41   Education, teaching, organization of training sessions 
and courses in the field of employment, employment 
agencies, personnel management and job market; in-
person and online conducting of workshops and 
seminars in the fields of job search skills, career 
management and coaching; provision of electronic 
publications (not downloadable) in the field of job 
market, employment and employer-employee relations 
as well as management of human resources and 
employment agencies; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of job 
market, employment and employer-employee relations 
as well as management of human resources and 
employment agencies; online publication of electronic 
books and periodicals in the field of job market, 
employment and employer-employee relations as well 
as management of human resources and employment 
agencies; organization of competitions (education and 
entertainment) in the field of job market, employment 
and employer-employee relations as well as 
management of human resources and employment 
agencies; conducting of training workshops and 
personalised seminars; coaching; conducting of training 
programs in the fields of office, secretarial work, word 
processing, data entry and information systems 
management; development of education and learning 
programs for others through training; advice in the field 
of professional coaching (training). 

  Klasse 42   Scientific, technological and industrial research and 
development; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
software applications, namely, mobile applications for 
the purpose of placement, recruitment, selection and 
management of personnel; consultancy relating to 
computers; computer programming services; design 
services; services in the field of information technology; 
information services in connection with information 
technology and engineering; rental of computer 
software and firmware; services provided by engineers.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1357724 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201709859 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.10, EM, 15910706 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sixt SE, Zugspitzstrasse 1, DE-82049 PULLACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and software applications (apps) in 

connection with the transport of individuals and goods 
by vehicle, rental and leasing of vehicles, in particular 
motor vehicles and heavy goods vehicles, and 
organisation, arranging, reservation and booking of 
seats for travel and transport services. 

  Klasse 35   Advertising; advertising in and on motor vehicles; 
arranging commercial transactions for vehicles; 
arranging of contracts for vehicle rental; business 
consultancy, in particular consultancy relating to the 
composition, configuration, financing and internal 
distributions of company vehicle fleets; provision of 
business information, in particular providing of reports 
about customer fleets and the use of vehicle rental 
services; business organisation and administration in 
connection with company vehicle fleets, in particular in 
connection with the ordering and delivery of vehicles 
and the return of service vehicles; business 
organisation and administration in connection with the 
use of vehicle rental services by companies and their 
employees, in particular in connection with the billing of 
vehicle rental services. 

  Klasse 36   Insurance, banking and financial services, credit 
facilities and lease-purchase financing; vehicle 
insurance; credit cards and other means of electronic 
payment used for the purchase of fuel and lubricants, 
for carrying out vehicle maintenance and repair; 
financial services in the field of leasing and rental of 
vehicles; financial loans for the repair of vehicles; 
surety services (guarantees) for vehicles; issuance of 
electronic payment cards used for the purchase of fuel.

  Klasse 38   Providing access to platforms and portals on the 
internet; telecommunication services provided via 
internet platforms and portals; telecommunication 
services provided via platforms and portals on the 
internet and other media. 

  Klasse 39   Transport; hiring and rental of vehicles, in particular 
motor vehicles and heavy goods vehicles; rental of 
vehicle accessories, in particular roof racks, children' s 
safety seats, vehicle trailers, snow chains; vehicle 
towing; transport of persons and goods by vehicle; 
travel booking agencies; chauffeur services; courier 
services (merchandise); transport reservation; provision 
of car parks and car parking services; transport of 
persons and goods by vehicle; arranging, reservation 
and booking of seats for travel and transport services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360004 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201710470 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 SOFIA, Bulgaria 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or image; computer software, recorded; 
monitors; computer hardware; computer games. 

  Klasse 28   Games that are not included in other classes; gaming 
machines operating with coins, banknotes and cards; 
gaming machines for gambling, adapted for use with 
external screen or monitor; slot machines, gaming 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360024 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201710473 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Magnolia 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of a verbal element "Magnolia" 
made in standard characters. 

(730) Innehaver: 
 IWI AG, Industriestrasse 13-C, CH-6304 ZUG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360038 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201710475 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.23, BX, 1343498 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FOYER FINANCE S.A., 12 rue Léon Laval, LU-3372 
LEUDELANGE, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard; publications; printed matter; 

pamphlets, advertising leaflets, advertising material, 
namely flyers, prospectuses, printed matter; forms and 
printed documents for use in the financial, banking, 
monetary and insurance fields; envelopes [stationery]; 
forms, and particularly check forms; holders for 
checkbooks; pads [stationery]; office requisites [except 
furniture]; folders for papers; calendars; non-electric 
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credit card imprinters; newsletters; magazines 
[periodicals]; newspapers; teaching material [excluding 
apparatus], particularly for use in the financial, banking, 
monetary and insurance fields; manuals for software in 
the financial, banking, monetary and insurance fields. 

  Klasse 35   Advertising; publication of advertising texts; 
commercial business management; commercial 
administration; office functions; business management 
and organization consultancy; business appraisals; 
market study services; business information, 
investigations and research; commercial business 
appraisal; economic forecasting; cost price analysis; 
compilation of statistics; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; updating of advertising 
material; collection and systematization of data in a 
central file; computer file management; book-keeping; 
administrative management of investment companies, 
investment funds, insurance companies and insurance 
and investment funds; administrative management of 
companies [for third parties], administrative 
management of investment funds [for third parties]; 
administrative services as regards corporate 
domiciliation; information research in computer files [for 
others]; projects [business management assistance]. 

  Klasse 36   Banking; insurance services; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; banking, financial, 
monetary and insurance information and consultancy; 
consultancy and information regarding investment, 
particularly financial investment; financial transactions; 
financial operations; monetary operations; electronic 
funds transfer; financial sponsorship; exchange 
operations; financial clearing operations; financial 
analysis; financial evaluation [insurance, banking, real 
estate]; savings; investment fund services; raising 
capital; capital investment; mutual funds; fund 
investment; pension funds; retirement payment 
services; provident funds; financial management of 
assets and capital; wealth management; brokerage; 
stock exchange brokerage; insurance brokerage; 
issuance of tokens of value; installment loans; fiscal 
assessments and valuations; trusteeship; financial 
services in the area of corporate domiciliation; debt 
collection services; charitable fundraising; fire 
insurance underwriting; health insurance underwriting; 
life insurance underwriting; insurance for physical 
persons and legal entities as well as for property. 

  Klasse 38   Telecommunications; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; radio 
communications; telephone communications; 
communications by computer terminals; computer-
aided transmission of messages and images; electronic 
messaging; communication of financial, monetary, 
banking or insurance information and inquiries relating 
to financial, monetary, banking or insurance matters by 
any means of telecommunication, including via 
computers, computer or electronic networks. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; organization and conducting of 
training workshops, colloquiums, conferences, 
congresses, seminars and/or symposiums; 
organization and conducting of training workshops, 
colloquiums, conferences, congresses, seminars 
and/or symposiums in the financial, banking, monetary 
and insurance fields; practical training [demonstration], 
including in the financial, banking, monetary and 
insurance fields; providing online electronic publications 
[not downloadable]; electronic publication of books and 
journals online; publication of books, booklets and 
brochures; publication of texts [other than advertising 
texts]; organization of sports competitions; organization 
of competitions [education or entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization of concerts or shows. 

  Klasse 45   Legal services; all kinds of legal or judicial research; 
legal or judicial assistance services; legal or judicial 
information; legal analyses for third parties, and 
particularly for insured persons or clients; legal 
analyses and legal services in the financial, banking, 
monetary and insurance fields. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361134 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201710932 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lumielina International Inc., Ginza Yamato Building, 7-
9-17 Ginza, Chuo-ku, JP-104-0061 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic carbonated drinks; soft drinks; non-

carbonated soft drinks; drinking water; table waters; 
mineral water (beverages); fruit juices; non-alcoholic 
vegetable juice beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361191 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201710937 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.22, EM, 016902462 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAULIG - THIS CUP COUNTS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; coffee, tea 
and cocoa-based beverages; sugar; honey; cookies; 
pastries; candy; ice-cream; spices; flavourings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings 
[flavourings]; flavoring syrups for beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361265 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201710949 
(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 stylized letters "NBNIBBI". 

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU NIBI VEHICLE PRODUCTS CO., LTD., 

A81F-201, Yifeng International Trade City, No. 689, 
Sicha Road, Baiyun District, CN-GUANGZHOU CITY 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Motor oil; lubricating oil; industrial oil; lubricating 

grease; moistening oil; lubricants; olein; grease for 
belts; industrial grease; wax [raw material]. 

  Klasse 7   Igniting devices for internal combustion engines; 
carburetters; generators of electricity; cylinder heads 
for engines; exhausts for motors and engines; cylinders 
for machines; filters for cleaning cooling air, for 
engines; hydraulic engines and motors; pistons [parts 
of machines or engines]; valves [parts of machines]; 
shock absorber plungers [parts of machines]; crank 
shafts. 

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
trailer hitches for vehicles; clutches for land vehicles; 
vehicle bumpers; cars; hoods for vehicle engines; 
transmission chains for land vehicles; motorcycles; 
motors for land vehicles; gearing for land vehicles; 
bicycles; baby carriages; sleighs [vehicles]; tires for 
vehicle wheels; brake linings for vehicles; vehicle seats; 
suspension shock absorbers for vehicles; safety belts 
for vehicle seats; vehicle wheels; safety seats for 
children, for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362045 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711061 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, GB, 

UK00003197034 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Intertek Group Plc, 33 Cavendish Square, GB-
W1G0PS LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business services; commercial management services; 

business administration; commercial administration; 
business inquiries; commercial inquiries; business 

investigations, commercial investigations; business 
research; commercial research; business information 
analysis; commercial information analysis; compilation 
of business information and/or data; compilation of 
commercial information and/or data; business risk 
management services; supply chain management 
services; compilation of information onto computer 
databases including information relating to product 
characteristics, safety statistics, injuries, environmental, 
metocean, geophysical, geotechnical and geohazard 
data and information; provision of business information, 
commercial information, advice and/or statistics; 
compilation and/or analysis of business statistics; 
compilation and/or analysis of commercial statistics; 
compilation and/or analysis of product safety statistics; 
business data analysis services provided by 
compilation and/or use of statistical models for 
analyzing business information, commercial information 
and/or safety information; business data analysis 
services provided by compilation and/or use of 
algorithms for analysing business information, 
commercial information and/or safety information; 
compilation of import and/or export shipment 
information; analysis of import and/or export shipment 
information; provision of business and/or commercial 
reports; provision of financial and/or insurance 
statistics; computerized data verification services; 
benchmarking services for business management 
purposes; benchmarking of business practices; 
evaluation of business organization practices in the 
nature of provision of benchmarking and reference 
information relating to performance, environmental, 
social welfare, ethical or safety standards for business 
purposes; management of product recalls; business 
project management services; provision of subscription 
services to computer servers, databases, websites and 
software resources; any of the aforesaid services 
provided online from a computer database, information 
network and/or the Internet; compilation of financial 
information; compilation of insurance information; 
advisory and/or consultancy services relating to the 
aforesaid services. 

  Klasse 36   Financial services; financial inquiries, financial 
investigations; insurance services; maritime insurance 
services in the nature of marine and cargo risk and 
liability services; insurance inquiries, insurance 
investigations; analysis of financial information; 
analysis of insurance information; financial risk 
management advisory and consultancy services; 
financial analysis of taxation information; advisory 
services relating to declaration, calculation and/or 
collection of revenue; advisory services relating to 
declaration, calculation and/or collection or import duty 
and/or customs revenue; analysis of financial and/or 
insurance information relating to shipment of goods; 
provision of financial and/or insurance reports; financial 
analysis services related to analysing financial 
information and/or insurance information by compilation 
and/or use of statistical models; financial analysis 
services related to analysing financial information 
and/or insurance information by compilation and/or use 
of algorithms; any of the aforesaid services provided 
online from a computer database, information network 
and/or the Internet; advisory and/or consultancy 
services relating to the aforesaid services. 

  Klasse 37   Maintenance and repair services in respect of oil and 
gas structures, marine structures, civil structures and 
buildings; maintenance and repair services in respect 
of oil and gas structures, marine structures, civil 
structures and buildings provided via rope access for 
working at high elevation; cleaning and painting 
services; advisory and/or consulting services relating to 
the aforesaid services. 

  Klasse 38   Providing access to computer servers, databases, 
websites, content, software resources and portals; 
leasing or renting or providing subscription-based 
access to content, and portals; advisory and/or 
consulting services relating to the aforesaid services. 

  Klasse 41   Training services; training advisory and consultancy 
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services relating to obtaining regulatory or 
governmental qualifications; any of the aforesaid 
services provided online from a computer database, 
information network and/or the Internet; advisory and/or 
consulting services relating to the aforesaid services. 

  Klasse 42   Technical testing services; quality testing services; 
scientific testing services; environmental testing 
services; technical inspection services; quality 
inspection services; environmental inspection services; 
certification services, namely the testing, analysis and 
evaluation of goods and services of others for the 
purposes of certification; technical evaluation services; 
quality evaluation services; scientific evaluation 
services; evaluation of product design or development; 
evaluation services related to application of industrial 
standards; quantity and quality verification services; 
verification of technical data; industrial analysis 
services; technical analysis services; scientific analysis 
services; engineering analysis services; technical 
validation services for product development purposes; 
validation services, namely reviewing and verifying third 
party quality assertions; non-destructive testing 
services; technical or scientific testing, inspection, 
certification, evaluation, verification or analysis of 
goods including materials, consumer products, building 
products, building materials, reinforced concrete 
structures, engineering components, marine structures, 
marine components, piping, plumbing products, 
plumbing materials, vehicles, engines, vehicle 
components, livestock, poultry, foods, beverages, 
medical equipment, medical products, pharmaceuticals; 
technological, scientific and industrial analysis and 
research services, namely testing, inspection, 
certification, evaluation, verification or analysis services 
for commodities including natural resources, 
agricultural products and energy commodities; 
environmental testing, inspection, certification, 
evaluation, verification and analysis; electronic, 
electrical, physical, chemical, metallurgical, 
mechanical, ultrasonic, radiographic and optical testing, 
inspection, certification, verification, evaluation and 
analysis services relating to the application of industrial 
or commercial standards; testing, inspection, 
certification, verification, evaluation and analysis 
services all for compliance with regulatory, quality, 
quantity, consistency, performance, ethical or safety 
standards; laser scanning services for mapping and 
surveying purposes; laser scanning services for the 
production of 3D models of buildings, facilities, 
industrial plant and ships; quality and safety control 
testing and assessment services; auditing of quality 
control capability; calibration services; scientific and 
technological services; scientific laboratory services; 
medical research laboratory services; blood testing 
services for scientific or industrial research purposes; 
body fluid testing services for scientific or industrial 
research purposes; forensic science services for 
investigation purposes; industrial analysis services; 
industrial and scientific research services; medical and 
pharmacological research services; corrosion testing 
services; technical services for corrosion modelling and 
monitoring; mechanical integrity services; pipeline 
integrity services; integrity monitoring services; stress 
testing of materials and products; conducting clinical 
trials and field trials; development of medical products; 
process and formulation development of 
pharmaceutical, microbiological, medical and veterinary 
preparations; design and development of medical 
devices; research relating to plant breeding; scientific 
study protocol development; technological or 
engineering project management services; 
environmental monitoring and hazard assessments; 
design services; safety design services; premises 
layout design services; surveying services; engineering 
services; preparing engineering analyses and reports; 
geological and geotechnical services; testing, 
inspection, evaluation, verification and analysis of 
business systems, management systems, quality 
management systems, environmental management 

systems, manufacturing systems, methods and 
processes, including supply chain management all for 
compliance with regulatory, quality, quantity, 
consistency, performance, ethical or safety standards; 
provision of benchmarking and reference information 
relating to performance, environmental, engineering, 
social welfare or ethical safety or quality standards; 
provision of benchmarking and technical reference 
information relating to metocean, geophysical, 
geotechnical or geohazard data and information; any of 
the aforesaid services provided online from a computer 
database, information network and/or the Internet; 
computer services in the nature of Software as a 
Service (SaaS), namely hosting computer software and 
software-utilising services for access by, or use by, 
others; computer services in the nature of Software as 
a Service (SaaS), namely the online (from websites or 
via the Internet) provision of software resources for use 
by others; leasing of computer software; computer 
software consultancy, research, advisory, planning and 
information services; computer software design, writing, 
development, customization, installation, testing, 
updating, repair and maintenance services; information 
and advisory services relating to computer software 
and the use and application thereof; product 
benchmarking; advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. 

  Klasse 45   Litigation support services; expert witness services; 
document verification services being verification of 
identification labelling and certificates required for 
trade; security and safety risk assessment services; 
process safety and process hazards analysis related to 
workplace safety or product design and development; 
provision of safety information and advice; provision of 
security information and advice; provision of legal 
information and legal advice relating to laws and 
regulations in the field of quality, safety and 
performance; legal advice and consultancy relating to 
obtaining regulatory or governmental approvals; 
auditing of supply chain security practices; inspection of 
workplaces for occupational health and safety 
purposes; project management services, namely, 
consultancy services relating to health and safety; 
provision of benchmarking and reference information 
relating to workplace safety standards or supply chain 
safety standards; container scanning for security 
purposes; cargo scanning services for security 
purposes; any of the aforesaid services provided online 
from a computer database, information network and/or 
the Internet; advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1363424 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711576 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Engel GmbH, Wörthstr 155, DE-72793 PFULLINGEN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear. 
  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; retail 

services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; wholesale services in relation to 
clothing; wholesale services in relation to footwear; mail 
order retail services connected with clothing 
accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363732 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711625 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.21, AU, 1810478 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Screentime Pty Limited, 70-76 Alexander, AU-
NSW2065 ST CROWS NEST, Australia 
Anh Do Pty Limited, 8 Haig, AU-NSW2515 ST 
WOMBARRA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Pre-recorded media including video recordings, 

DVDs, sound and music recordings, tapes, cassettes, 
compact discs; motion picture films; video cassettes; 
CD-ROMs; downloadable music from the Internet; 
downloadable audio, visual and audio-visual recordings 
and content; games software for use with televisions; 
computer games; video games software; computer 
software; downloadable telephone ring tones; 
publications in electronic form including supplied on-
line from databases or from facilities provided on the 
Internet; digital music provided from the Internet; ring 
tones provided from the Internet. 

  Klasse 16   Paper; cardboard; paper articles for use in arts and 
crafts; cardboard articles for making up into models; 
printed matter; books; publications; magazines; 
periodicals; catalogues; posters; stationery; drawing 
and painting materials, and instruments [other than 
apparatus]; writing instruments; instructional and 
teaching materials; book binding materials; book 
covers; book marks; printing sets; drawings; paintings; 
photographs; prints; pictures; calendars; pens; pencils; 
pencil top ornaments; art paints; paintbrushes; craft kits 
for painting; cardboard and paper tags; gift wrap; 
greeting cards; cards; paper gift wrap; gift boxes; 
wrapping paper; note pads; paper party stationery and 
paper party decorations. 

  Klasse 41   Entertainment services, including providing non-
downloadable television shows, movies, and 
multimedia entertainment content; television 
entertainment including television programs; production 
of television programs, motion pictures, plays, audio 
programs and other entertainment; distribution (rental 
of program material) of television programs, motion 
pictures, audio programs including via the Internet; 
production and distribution of pre-recorded media 
including DVDs and pre-recorded audio discs; rental of 
apparatus for modifying, editing or reproducing 
television programs, motion pictures, sound or video; 
recording, modifying and editing services for film, 
television, sound and video; television and motion 
picture studio services; music publishing; publishing of 
books and other printed publications; information 
services relating to the foregoing, including those 
provided via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363734 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201711626 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.26, DE, 

3020161097205 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RUWIDO Austria GmbH, Köstendorferstr. 8, AT-5202 
NEUMARKT AM WALLERSEE, Østerrike 

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

audio, video and photographic equipment; remote 
controls for wireless operation of equipment; remote 
controls for set-top boxes; remote controls for in-car 
entertainment systems, HI-FI systems, smartphones 
and tablet computers; remote controls for household 
appliances; audio equipment and radio receivers; 
display monitors, television receivers, and film and 
video equipment; apparatus for playing visual and/or 
audio media; apparatus for reproduction of visual 
and/or audio media; set-top boxes; television decoders 
and receivers; communications equipment; equipment 
for streaming media content over wireless local 
networks; mobile phones; smartphones; accessories 
for mobile phones and smartphones, in particular 
keyboards therefor; computer hardware for 
telecommunications; data processing apparatus and 
equipment, as well as accessories; peripheral devices 
adapted for computers; input devices for computers, in 
particular mice, keyboards, trackballs, joysticks, 
microphones and graphics tablets; recorded data; 
software; communications software; communications 
software for connecting computer network users; data 
communications software; software for wireless control 
of apparatus; firmware, in particular for remote controls; 
driver software; computer hardware and software for 
controlling information and communications equipment; 
software for graphical user interfaces; software for 
mobile devices, in particular mobile phones and tablet 
computers; software for managing mobile devices; 
software and software applications for mobile devices; 
software for television sets; computer communications 
software enabling users to access bank account 
information and electronic business transactions; 
computer software for home entertainment. 

  Klasse 28   Video game machines for use with television sets; 
interactive remote controls for video games. 

  Klasse 42   IT consultancy, advisory and information services; 
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hosting services; hosting of software; hosting of 
firmware, in particular for remote controls; hosting of 
control software, in particular for remote controls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363744 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201711628 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, EM, 016170342 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PS Retail AB, Box 73, SE-33504 HILLERSTORP, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal baskets; brackets of metal; metal railings; 

uprights of metal; shop display fittings of metal; tanks of 
metal; grilles of metal; wainscoting of metal. 

  Klasse 8   Spears of metal for interior decoration of shops. 
  Klasse 20   Shop requisites namely shelves, cupboards, stands, 

racks (furniture), for the storing, display and archiving 
of goods of all kinds, counters (furniture), sign and 
poster stands; furniture including tables, computer 
tables, printer tables, chairs, books shelves, storage 
shelves, stands (furniture), cupboards, desks, 
pedestals, mirrors, screens (furniture); basket shelves 
of metal; feet of metal for display stands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363750 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201711629 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.12, DE, 30 2016 035 

308 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, DE-64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cell analysis instrument for laboratory purposes in 

cellular research, immunology, molecular biology, 
cancer research. 

  Klasse 10   Cell analysis instrument for medical purposes in 
cellular research, immunology, molecular biology, 
cancer research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363753 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711630 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MURATBEY GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, Kocatepe Mah. Megacenter A Blok No. 1243-
1250, TR-034 ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cheese. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363755 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711631 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marcus Schmieke, Darritzer Str. 6, DE-16818 
KRÄNZLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Instruments for scientific research; computer software; 

computer peripheral devices; computers; testing 
apparatus not for medical purposes. 

  Klasse 10   Analysers for medical purposes; medical apparatus 
and instruments. 

  Klasse 44   Medical services, medical diagnosis and treatment; 
hygienic and beauty care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363785 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711633 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.06, BX, 1349793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Umicore SA, Rue du Marais 31, BE-1000 BRUSSEL, 
Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Polymers for industrial use; polymer coatings (other 

than paints); alkyd emulsions for industrial purposes. 
  Klasse 2   Alkyd polymer coatings for decorative and 

preservative (anti-corrosive) use on wood and metal; 
pigments in the form of alkyd dispersions; emulsions in 
the nature of paints (primers and topcoats). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363794 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711634 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, DE, 30 2016 035 

723 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, DE-65423 
RÜSSELSHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services relating to the sale of motor vehicles, 

parts and spare parts therefore, that are provided 
online and via retail stores and other premises; 
information and advisory services relating to the 
purchase and quality of motor vehicles that are 
provided online as well as in retail stores and at other 
premises; advertising and sales promotion relating to 
the sale, rental and leasing of motor vehicles; online 
services, namely providing online consulting for the 
purchase and sale of motor vehicles; provision of 
information online from a computer database or from 
the Internet relating to the purchase of motor vehicles. 

  Klasse 38   Providing access to platforms and portals on the 
Internet, telecommunication services provided via 
Internet platforms and portals; services for transferring 
data and information to computers (including portable 
notebooks) and mobile devices (including telephones 
and tablets); electronic transmission of data via a global 
communication network; providing access to Interactive 
databases; providing access to customer login portals 
(in particular for retrieving tracking information on the 
progress of the purchase of automobiles as well as 
information on scheduled after-sales services 
according to maintenance plan); communications by 
computer terminals; transmission of electronic mail to 
computers (including portable notebooks) and mobile 
devices (including telephones and tablets). 

  Klasse 39   Car rental; consultancy and information services 
relating to car rental; transport and transportation of 
motor vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364110 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711679 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BAKGÖRLER GIDA TURIZM TEKSTIL 

KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET LIMITED, Fatih 
Sultan Mehmet Blv. No. 94/1, TR-NILÜFER, BURSA, 
Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 

chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on flour, 
desserts based on flour and chocolate; honey, bee glue 
for human consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking 
powder, flour, semolina, starch for food; sugar, cube 
sugar, powdered sugar, tea; ice tea; confectionery, 
chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; 
ice-cream, edible ices; salt; cereals and cereal-based 
foodstuff, molasses for food. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364310 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711707 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rynkeby Foods HB, Lindhagensgatan 126, SE-10546 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 

drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1365503 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201712275 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.30, CZ, 536349 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON 

BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, 
MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Games software; software programs for video games; 

interactive video game programs; cartridges for 
computer games; cartridges for video games; software; 
educational software; application software; community 
software; computer telephony software; interactive 
computer software; communication software; programs 
for computers; electronic components for gambling 
machines; games cartridges for use with electronic 
games apparatus; coin-operated musical automata; 
automated teller machines. 

  Klasse 28   Games; sports games; manipulative games; 
mechanical games; musical games; electronic games; 
parlor games; board games; quiz games; apparatus for 
games; arcade games; skill and action games; 
electronic hand-held game units; handheld computer 
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines; 
automatic gaming machines; coin-operated amusement 
machines; bill-operated gaming equipment; LCD game 
machines; counters for games; amusement apparatus 
for use in arcades; arcade game machines. 

  Klasse 41   Gambling; operating lotteries; prize draws; organising 
and conducting lotteries; games equipment rental; 
casino services; providing casino facilities; leasing of 
casino games; providing of casino and gaming 
facilities; casino, gaming and gambling services; 
providing amusement arcade services; video arcade 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365600 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201712289 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.17, US, 87375018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bedgear LLC, 110 Bi-County Blvd, Suite 101, US-
NY11735 FARMINGDALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail store and online ordering services featuring 

pillows, pillow protectors, sheets, mattresses and other 
bedding essentials; retail and on-line store services 
featuring a personalized fitting tool for selecting pillows, 
pillow protectors, sheets, mattresses and other bedding 
essentials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365990 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201712335 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, BX, 1349872 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vermeg Group, Strawinskylaan 411, (WTC, Tower A, 
4th floor), NL-1077XX AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and software packages; software structures 

(frameworks); application software for mobile 
telephones; downloadable computer software 
applications. 

  Klasse 42   Design, development, configuration, installation, 
integration, updating, maintenance and servicing of 
software and software structures (frameworks); 
technical support services in the field of computer 
science and relating to software; providing temporary 
use of non-downloadable software for analyzing 
financial data and generating reports; outsourced 
services relating to information technology; analysis of 
technical data; hosting of databases; electronic data 
storage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366026 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201712478 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.06, DK, VA 2016 

02414 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EG A/S, Industrivej Syd 13C, DK-7400 HERNING, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Compilers, debuggers and utility programs for drafting 

of internal network and internet applications; computer 
programs for supporting development teams in 
development of program coding for use in internal 
computer networks and on the internet; computer 
programs for running development programs and 
application programs; computer programs for use in 
and together with computer networks or the internet, 
namely programs for identification, registration and 
authorization of users; software programs for 
automatization of login procedures in connection with 
access to websites or internal networks; security and 
encryption programs; programs for maintaining user 
privacy; programs for maintaining and updating user 
profiles; programs for maintaining server profiles; 
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computer software for use in developing of computer 
programs; software for creating, editing and managing 
websites and intranet sites; computer programs used to 
develop other computer programs; collection programs, 
editing programs, debugging programs and utility 
programs for preparation and examination of other 
computer programs; electronic publications which can 
be downloaded. 

  Klasse 16   Printed publications, manuals for instructional 
purposes, reference books and a number of non-fiction 
books on computer systems and computer programs. 

  Klasse 35   Commercial administration of licenses in relation to 
computer software; business management; consulting 
services in connection with electronic data processing 
offered via computer networks and global 
communications networks; procurement services, 
namely purchasing office equipment for others. 

  Klasse 41   Providing training and instruction of users of software 
through computer networks or global communication 
networks; providing of training, namely management of 
courses or seminars concerning computers or 
computer programs. 

  Klasse 42   Consulting services in the field of computer hardware; 
consulting services in the field of computer network 
systems; consulting services in the field of 
establishment and hosting of network systems; 
technical support in the field of computer hardware; 
technical support in the field of computer networks; 
technical support in the field of computer software; 
technical support in the field of document management; 
technical support in the field of network systems; 
provision of technical information in the field of 
computers via computer networks; providing 
information in the field of computer networks via 
computer networks; providing information in the field of 
computer software via computer networks; providing 
information concerning establishment and use of 
computer systems; implementation of computer 
programs in networks; design, development and 
implementation of software; software development, 
programming and implementation; advice and 
information services concerning peripheral units to 
computers; error detection of computer software 
problems; technical consultancy services relating to 
computer programming; provision of technical studies 
relating to computer programming; technical advisory 
services relating to computers for data processing; 
technical advice relating to operation of computers; 
technical project studies in the field of computer 
hardware and software; technical consultancy relating 
to the installation and maintenance of computer 
software; technical consultancy relating to the 
application and use of computer software. 

  Klasse 45   Licensing of computer software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366051 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201712480 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.07, BX, 1355237 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 

Weteringplantsoen 21, NL-1017ZD AMSTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers and non-alcoholic beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366090 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201712482 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.30, US, 87317949 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kensho Technologies Inc., 17 Dunster Street, Suite 
300, US-MA02138 CAMBRIDGE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Providing intraday real-time financial research and 

analysis in the field of stock market analysis and 
trading on an online streaming platform that includes 
news headlines and bylines, article feeds, and 
compilations of mathematical and statistical data, 
delivered daily by non-downloadable access to the 
software via a software as a service (SaaS) interactive 
subscription. 

  Klasse 42   Providing interactive subscription based non-
downloadable software as a service (SaaS) services for 
providing intraday real-time financial market research 
and analysis on an online streaming platform that 
includes news headlines and bylines, article feeds, and 
compilations of mathematical and statistical data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366091 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201712483 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Target Training International, Ltd., 17785 N. Pacesetter 
Way, US-AZ85255 SCOTTSDALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Books, printed instructional and teaching materials in 

the field of matching personal attitudes and values with 
organizational and professional goals; questionnaires 
on personal values, attitudes and interests; printed 
surveys and answer sheets; printed reports, forms and 
other printed matter, namely, booklets and pamphlets, 
in the field of employee selection, employee 
assessment, employee training, employee 
management and employee and employee skill 
development in areas such as communication, conflict 
resolution and optimizing work performance to increase 
employees' job satisfaction to enhance one's work and 
personal life. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366092 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201712484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Industry, Inc., 100 Technology Drive, US-
GA30005 ALPHARETTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware and software based apparatus 

designed to monitor and control HVAC devices, 
environmental, power and IT devices; computer 
hardware, hardware which may include, but is not 
limited to servers, high density automation, 
transformers, and server rack; data processing 
programs, namely, computer software for monitoring, 
recording, analyzing, and storing data, computer 
software for processing data and related to the 
functioning of equipment and infrastructure in a 
building, and computer software for monitoring and 
controlling IT and facility infrastructure devices and for 
integrating to other infrastructure control systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366102 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201712486 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, BE-9070 

DESTELBERGEN, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical products; vegetarian nutritional 
supplements; vegetarian dietary supplements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366107 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201712488 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, EM, 016259467 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 
5, DE-59602 RÜTHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating underlay for parquet and laminate flooring, 

in particular insulating foam materials in the form of 
films. 

  Klasse 19   Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor 
coverings being panels, plates and boards, not of 
metal; partitions, doors, profile strips, floor edging 
strips, skirting boards, ceiling edging strips, corner 
profiles, junction and connecting profiles, matching 
profiles, edging profiles, step edging profiles, end 
capping, stay bolts, the aforesaid goods not of metal, in 
particular of imitation wood, for building; partitions, 
doors, profile strips, floor edging strips, skirting boards, 
ceiling edging strips, corner profiles, junction and 
connecting profiles, matching profiles, edging profiles, 
step edging profiles, end capping, stay bolts, the 
aforesaid goods not of metal, in particular of imitation 
wood, for building; floors, not of metal; timber flooring; 
steps and stringers (parts of staircases), not of metal. 

  Klasse 27   Floor covering materials for existing floors; linoleum 
for covering existing floors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366113 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201712489 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kinderwelt - Produktion & Distribution GmbH, Prötzeler 

Chaussee 12, DE-15344 STRAUSBERG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Coverings (fitted -) for furniture; corrugated fibreboard 
boxes; drain traps [valves] of plastic; storage modules 
[furniture]; racks being furniture made of non-metallic 
materials; shelves for storage; stacking trays of wood; 
stacking trays of vulcanised fibre; drain traps [valves] of 
plastic; spacers of plastic for use with sandwich panels; 
supports for exhibition display material; filing cabinets; 
filing cabinets in the nature of furniture; shelving for 
sale in kit form; mirror tiles; shelving for sale in kit form; 
ambroid plates; ambroid bars; wall mounted hose 
supports (non-metallic -); replacement seat covers 
[fitted] for furniture; cupboard units; supports for fixing 
curtain poles; supports for supporting curtain poles; 
seat covers [shaped] for furniture; protective coverings 
for furniture [shaped]; bags for sleeping bags 
[specifically adapted]; mooring buoys, non-metallic; 
credenzas [furniture]; dinner wagons; display boards; 
bulletin boards [other than electronic]; cork memo 
boards; display boards comprising foldable and 
interconnectable metal rods; display panels in the 
nature of furniture; boards for the display of graphic 
materials; boards for the display of pictorial materials; 
boards for the display of printing materials; marker 
boards for display purposes; antique furniture; screens 
[furniture] for display purposes; letter boards [blank 
display boards]; display boards made of plastics; 
display panels for exhibition environments; score 
display apparatus [boards]; medicine cabinets; 
workbenches; work surfaces; work surfaces in the 
nature of furniture; counter tops for use with sinks; work 
stools; work surfaces; work counters [furniture]; 
countertops [furniture parts]; work seats for the 
physically handicapped and those of reduced mobility; 
work stools; worktables; industrial work tables; 
architectural fasteners of non-metallic materials; 
armrests; Japanese style arm rests (kyosoku); 
medicine chests; audio racks [furniture] for use with 
audio equipment; trestle tables; storage drawers 
[furniture]; storage chests made of wood; storage 
chests made of plastic; storage drawers [furniture]; 
wooden storage boxes; storing boxes, not of metal; 
storage baskets [furniture]; cupboards; inflatable 
cushions, other than for medical purposes; inflatable 
pillows; inflatable headrests; inflatable mattresses for 
use when camping; inflatable cushions, other than for 
medical purposes; inflatable furniture; inflatable pillows 
[other than for medical use] for fitting around the neck; 
inflatable neck support cushions; air inflated sleeping 
bags; inflatable publicity balloons; shower curtain 
hooks; shelf brackets (non-metallic -); curtain 
suspension devices; curtain suspension fittings; shelf 
brackets (non-metallic -); curtain suspension devices; 
trestles [furniture]; trestles [saw benches]; ball ended 
eyebolts [not of metal]; statuettes made of ivory; 
ornamental models made of plaster; ornamental 
models made of plaster; ornamental models made of 
wood; wooden signboards; ornamental models made of 
wood; models [ornaments] made of synthetic resin; 
ornamental models made of plaster; plastic signboards; 
plastic sculptures; ornamental models made of wax; 
carvings of wax; ornamental models made of wax; 
upholstered furniture; stuffed animals; stuffed animals 

[not toys]; stuffed birds; upholstered convertible 
furniture; display frames of metal [furniture]; point of 
sale displays [furniture]; exhibition display stands [non-
metallic]; display racks; showcases; display racks; 
display racks; exhibition stands [non-metallic, other 
than structures]; exhibition boards; display counters 
[non-electric]; display tables; display cabinets; display 
cabinets [other than refrigerating display cabinets]; 
furniture for displaying goods; oyster shells; expanding 
rails of plastics for net curtains; extendible sofas; 
slatted indoor blinds; moses baskets [bassinets]; 
moses baskets; seats adapted for babies; cradles; 
babies' bouncing chairs; bath pillows; bath seats; 
bathroom furniture; bathroom cupboards; bathroom 
mirrors; bathroom vanity units incorporating basins; 
bathroom fittings in the nature of furniture; bathroom 
cupboards; bamboo; bamboo canes; bamboo curtains; 
banking counters; high stools [furniture]; cocktail units 
[furniture]; tree protectors [tubes] not of metal; tree 
protectors, not of metal; hard wood tree stakes; tree 
supports (non-metallic -); kits of parts [sold complete] 
for assembly into display boards; kits of parts [sold 
complete] for assembly into display cases; kits of parts 
[sold complete] for assembly into articles of furniture; 
kits of parts [sold complete] for assembly into articles of 
furniture; kits of parts [sold complete] for assembly into 
display stands; printed mirrors; stud buttons [fasteners] 
of plastic for tentage; fixing bolts, not of metal; hinges, 
not of metal for the fixing of pipes; brackets (non-
metallic -) for frames; plugs [dowels], not of metal; 
threaded fasteners made of plastic; non-metallic 
fasteners for cables; non-metallic fasteners for pipes; 
clips, not of metal, for cables and pipes; pipe clamps of 
plastics; fasteners; clamps (non-metallic -) for pipes 
[other than parts of machines]; cable fasteners, 
connectors and holders; cable fasteners, connectors 
and holders, non-metallic; pipe fasteners, connectors 
and holders; pipe fasteners, connectors and holders, 
non-metallic; blind bolt fasteners of non-metallic 
materials; fixing nails, not of metal; cover strips (non-
metallic -) for covering joins between adjacent carpets; 
screw threaded fasteners, not of metal; shelf brackets 
(non-metallic -) being parts of furniture; animal housing 
and beds; containers, not of metal, for liquid fuel; 
containers (non-metallic -) for the handling of goods 
[other than household or kitchen use]; tanks, not of 
metal nor of masonry; containers made of wood [other 
than for household or kitchen use]; containers made of 
horn; containers made of bone; containers made of 
cane; containers made of synthetic material [other than 
for household or kitchen use]; containers (non-metallic -
) for storage purposes [other than household or kitchen 
use]; containers (non-metallic -) for liquids [other than 
for household or kitchen use]; containers in the form of 
boxes made of wood; containers, not of metal [storage, 
transport]; closures, not of metal, for containers; 
containers, and closures and holders therefor, non-
metallic; non-metallic bins [other than dust bins]; non-
metallic containers [other than for household or kitchen 
use]; containers (non-metallic -) for kegging beverages; 
containers, not of metal [storage, transport]; containers 
(non- metallic -) in the form of kegs; containers (non-
metallic -) in the form of bins; containers (non-metallic -) 
adapted for packaging beer; composite caps for 
containers [non-metallic and not for household or 
kitchen use]; closures for containers, non-metallic; 
container closures of plastic; container closures of 
plastic; closures for containers, non-metallic; non-
metallic end closures for containers [other than for 
household or kitchen use]; clothes lockers; clothes 
racks [furniture]; fuel cans (non-metallic -); yellow 
amber; fittings (non-metallic -) for cupboards; plastic 
hardware for blinds; display fittings [furniture] of metal; 
fittings (non-metallic -) for cupboards; fittings (non-
metallic -) for cupboards; fittings for curtains; shop 
display fittings, (non-metallic -); fittings (non-metallic -) 
for cupboards; doors made of plastic for furniture; 
fittings (non-metallic -) for cupboards for hospitals; 
broom handles; broom handles, not of metal; handles 
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made of plastics for sweeping brushes; broom handles,
not of metal; funerary urns; bed fittings, not of metal; 
beds; beds; wooden beds; children's beds; children's 
beds made of cloth in the form of a bag; children's 
beds; beds for animals; beds incorporating inner 
sprung mattresses; beds, bedding, mattresses, pillows 
and cushions; bedsprings; bed springs of non-metallic 
materials; box springs; bedsprings; wood bedsteads; 
bed rails; mattresses; bed casters, not of metal; 
bedding, except linen; bedding for cots [other than bed 
linen]; bedding for cots [other than bed linen]; mobile 
storage racks [furniture]; movable office partitions; 
beehives; holders for photographs [frames]; exhibition 
frames stands [non-metallic]; picture frames; leather 
picture frames; frames (picture -) of metal; frames 
(picture -) of non-metallic materials; picture frames [not 
of precious metal]; mouldings made of plastics for 
picture frames; framed stands; flower stands; carpet 
coasters for protecting furniture legs; self-tapping non-
metallic bolts; window casement bolts (non-metallic -); 
bolts, not of metal; boards in the nature of furniture; 
vats, not of metal; letter boxes; letter boxes, non-
metallic; letter boxes, not of metal or masonry; letter 
boxes, non-metallic; letter racks [furniture]; holders for 
brochures [in the nature of furniture]; holders for 
brochures [in the nature of furniture]; book rests 
[furniture]; book rests [furniture]; book rests [furniture]; 
buddhist family altars (butsudan); sideboards; benches 
[furniture]; benches with shelves; book rests [furniture]; 
bookcases; literature racks for the storage of printed 
material; literature racks for the display of printed 
material; library shelves; book stands; sideboards; 
dinner wagons; office requisites [furniture]; drafting 
chairs; office furniture; metal office furniture; office 
shelving; office desks; office armchairs; office 
armchairs; office tables; brush mountings; handles 
made of plastics for brushes; handles (non-metallic -) 
for brushes; busts of ivory; busts of plastic; busts of 
wood; busts of wood, wax, plaster or plastic; busts of 
bone; busts of plastic; busts of wax; camp beds; 
furniture for camping; camping furniture pieces; 
armchairs; armchairs; lounge chairs for cosmetic 
treatments; personal computer work stations [furniture]; 
computer furniture; computer tables; computer cabinets 
[furniture]; computer tables; computer tables; 
containers, not of metal [storage, transport]; transport 
containers (non-metallic -); coffee tables; letter-box 
covers [not of metal or masonry]; non-metallic caps and 
closures for bottles and for containers; decorations of 
plastic for foodstuffs; decorative figures of wood; 
decorative figures of plastic; decorative figures of wax; 
decorative strips of plastics for application to shop 
fronts; decorative strips of plastics for application to 
display cabinets; decorative strips of plastics for 
application to doors; decorative window finials; 
decorative baskets made of wood; decorative wooden 
panels [furniture]; decorative edging strips of plastic for 
use with fitted furniture; decorative edging strips of 
wood for use with window fittings; decorative edging 
strips of plastic for use with furniture; decorative edging 
strips of plastic for use with fitted furniture; decorative 
edging strips of plastic for use with window fittings; 
decorative edging strips of plastic for use with furniture; 
decorative edging strips of plastic for use with door 
fittings; decorative nut caps [non-metallic]; decorative 
baskets made of straw; bead curtains for decoration; 
decorative doorstops (non-metallic -) in the form of 
animals; plaques (decorative wall -) [furniture] not of 
textile; decorative baskets made of wicker; display 
boards and display stands, non-metallic; display boards 
and display stands; divans; divans made of wood; 
divans made of plastics; divans made of reed; divans 
made of reed; divans made of wicker; divan beds; bunk 
beds; capsules [non-metallic containers]; boxes of 
wood or plastic; tacks (non-metallic -); rotating stands 
[furniture]; swivel stools; turn-button fasteners (non-
metallic -); thumbturns [fasteners], not of metal; strain 
relief clips (non-metallic -); rotating stands [furniture]; 
swivel chairs; three piece suites [furniture]; butterfly 

valves (non-metallic -) [other than parts of machines]; 
printer stands; transparent food trays (non-metallic -) 
for commercial use; panels of transparent plastics 
being parts of packaging containers; transparent food 
containers for commercial packaging use; transparent 
doors of glass for furniture; transparent doors (metal 
framed -) for furniture; transparent doors (non- metallic 
-) for furniture; shower seats; pegs [pins], not of metal; 
plugs [dowels], not of metal; spring pins of plastic; 
corner beads (non-metallic -) for furniture; corner units 
[furniture]; egg trays made of plastics; egg cartons 
[packaging] of plastic; fitted kitchen furniture; fitted 
furniture; fittings (non-metallic -) for cupboards; wall 
cupboards; fitted cupboards; shelving troughs; screw-in 
nuts, not of metal; adjustable seat carriers; closet 
organisers [parts of furniture]; screw inserts, not of 
metal; single leaf screens [furniture]; ivory statues; 
ivory, unworked or semi-worked; ivory, unworked or 
semi-worked; statuettes made of ivory; emblems, not of 
metal, for vehicles; removable partitions [furniture] of 
metal; releasable locking devices (non-metallic -) [non-
electric]; oil drainage containers [non-metallic]; 
identification tags of plastic for animals; expandable 
safety gates for door openings; expandable safety 
gates for stairs; dining room tables; dining chairs; 
dining room tables; furniture shelves; flagpoles; mobile 
boarding stairs, not of metal, for passengers; vehicle 
registration plates (non-metallic -); vehicle registration 
plates (non-metallic -); model vehicles [ornaments] 
made of plastic; miniature car models [ornaments] of 
wood; model vehicles [ornaments] made of synthetic 
resin; ornaments made of plastic; ornaments made of 
synthetic resin; ornaments made of plastic; ornaments 
made of wax; vehicle registration plates (non-metallic -
); locks, not of metal, for vehicles; folding display 
screens; folding display screens for use in exhibition 
displays; folding display screens for use in exhibition 
displays; folding display screens for use in conference 
displays; folding display screens for use in shop 
displays; foldaway beds; staves of wood; spigots 
[stoppers], not of glass, metal or rubber; taps for casks, 
not of metal; barrel hoops, not of metal; spears [valves], 
not of metal for use with kegs; feather beds; toggle 
bolts (non-metallic -); springs being non-metallic fittings 
for upholstery; springs made principally of plastic; 
spring washers of plastic; spring washers of plastic; 
bed chairs; rock bolts, not of metal; pitons, not of metal; 
window fittings, not of metal; window handles (non-
metallic -); window stops, not of metal or rubber; 
window stopper, not of metal or rubber; window 
fasteners, not of metal; sash pulleys, not of metal; 
window closing devices (non-electric -) of non-metallic 
materials; window fasteners (non-metallic -); 
mechanisms (non-metallic, non-electric -) for opening 
windows; mouldings made of substitutes of wood for 
picture frames; fire resistant lockable containers; fire 
resistant mattresses; fire resistant cabinets; cabinets 
having fire protection properties; fire safe cabinets 
[furniture] of metal; fire safe cabinets [furniture] (non-
metallic -); figurines [statuettes] of wood, wax, plaster 
or plastic; statuettes made of ivory; figurines made of 
wood; statuettes of bone; plastic sculptures; figures 
made of rattan; plaster statues; figurines made of 
gypsum derivatives; figurines made of gypsum cement; 
figurines made of wood; figurines made of wood resin; 
statuettes of bone; plastic sculptures; plastic 
sculptures; plastic sculptures; door hinge guards (non-
metallic -); whalebones; whalebone, unworked or semi-
worked; whalebones; fishing baskets; hand-held flat 
fans; japanese style low desks (wazukue); japanese 
style low tables (zataku); non-metal bottle caps; corks 
for bottles; bottle racks; bottle racks; bottle casings of 
wood; composite caps of non-metallic materials for 
closing bottles; bottle closures, not of metal; chopping 
blocks [tables]; flexible containers of plastics for the 
storage of liquids; flexible containers of plastics for the 
transport of liquids; tile spacers; model aeroplanes 
[ornaments] made of plastic; ornaments made of 
plastic; wing nuts (non-metallic -); futon mattresses 
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[other than childbirth mattresses]; barrels, not of metal; 
plastic storage drums; taps for casks, not of metal; non-
metallic drums [other than for household or kitchen 
use]; casks, not of metal; infant walkers; cradles; high 
chairs for babies; stools; mobile stools [furniture]; 
cradles; high chairs for babies; babies' baskets; infant 
walkers; furniture for children; furniture for children; 
child resistant security closures (non-metallic -) for 
containers; child resistant security closures (non-
metallic -) for bottles; seats for children; babies' chairs; 
furniture for children; cushions [other than for medical 
use] for supporting infants being examined; mattress 
cushions; layette boxes [of wood or plastic]; mattress 
bases; mattresses [other than child birth mattresses]; 
mattress toppers; mattress cushions; mats for infant 
playpens; furniture for children; crib bumpers; crib 
bumpers; baby bolsters; shelves being nursery 
furniture; sleeping mats for camping [mattresses]; seats 
for children; crib bumpers; crib bumpers; support 
pillows for use in baby car safety seats; support pillows 
for use in baby seating; baby head support cushions; 
baby changing platforms; baby changing platforms; 
cradles; babies' bouncing chairs; blinds. 

  Klasse 21   Aquarium hoods; refuse containers; plastic bins 
[dustbins]; litter baskets of metal; refuse containers; 
dustbins; litter baskets of metal; waste bins for 
household use; waste paper baskets; litter baskets of 
metal; garbage pails; litter scoops for use with pet 
animals; scraping brushes; make-up removing 
appliances; dusting apparatus, non-electric; draining 
trays; dish drying racks; squeegees for dishes; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; foil food 
containers; aluminium moulds [kitchen utensils]; ant 
habitats; ant vivaria; cosmetic bags [fitted]; souvenir 
plates; fitted liners for ice buckets; cases adapted for 
toilet utensils; cases adapted for toilet utensils; charms 
for attachment to beverage glassware for identification 
purposes; anti-static cloths for household use; 
apothecary jars; applicator sticks for applying makeup; 
eye make-up applicators; applicators for cosmetics; 
applicators for cosmetics; applicators for applying eye 
make-up; aquariums; aquaria and vivaria; aquarium 
ornaments of porcelain; oil burners (aromatherapy); 
dental cleaning articles; cinder sifters [household 
utensils]; cinder sifters [household utensils]; containers 
for cosmetics; glass storage jars; storage jars; 
ramekins; oven to table racks; eyebrow brushes; fitted 
picnic baskets; cookie [biscuit] cutters; cookie [biscuit] 
cutters; brushes for cleaning cars; brushes for cleaning 
cars; baby bath tubs; baby baths, portable; feeding 
bottle brushes; heaters for feeding bottles, non-electric; 
chamber pots; baking containers made of glass; cookie 
sheets; baking trays made of aluminium; baking sheets 
of common metal; cookery molds [moulds]; bakeware 
[not toys]; aluminium bakeware; baking utensils; 
bakeware; baking mats; pastry brushes; baking dishes; 
baking dishes; baking dishes; baking dishes; baking 
containers made of glass; baking dishes made of 
porcelain; baking dishes made of earthenware; bath 
brushes; bath sponges; bath sponges; baby bath tubs; 
bathroom pails; battery operated lint removers; cotton 
waste for cleaning; body scrubbing puffs; modified 
sheet glass [not for building]; mugs; tumblers; china 
mugs; china mugs; mugs made of ceramic materials; 
mugs made of fine bone china; porcelain mugs; mugs 
made of earthenware; cups made of pottery; tumblers; 
cup holders; mug trees; basins [receptacles]; cast 
stone containers for household; containers for flowers; 
household containers; boxes for holding artificial teeth; 
denture baths; food containers for pet animals; 
beverageware; bins for household refuse; containers 
for bird food; containers (non-metallic -) for holy water; 
containers for dentifrices; repotting containers for 
plants; canister sets; painted glassware; bento boxes; 
watering devices; laminated flat glass [not for building]; 
brooms; brooms; knife rests for the table; cutlery trays; 
pint tankards; beer mugs; holders for flowers and plants 
[flower arranging]; syringes for watering flowers and 
plants; bouquet holders; window-boxes; flower baskets; 

flower bowls; jardinieres of glass; porcelain flower pots; 
jardinieres of earthenware; saucers for flower pots; 
flower pot holders; flower pots; planters of glass; flower 
vases; flower vases; flower vases of precious metal; 
floor brushes; non-electric floor polishers; cloth for 
washing floors; cloth for washing floors; scrubbing 
brushes; non-electric floor polishers; candy boxes; 
bowls for candy; hair for brushes; frying pans; skillets 
(non-electric -); cooking skewers of metal; spits [other 
than parts of cooking apparatus]; cooking skewers of 
metal; cooking skewers, not of metal; roasting dishes; 
nozzles for watering cans; essential oil burners; 
eyeglass cleaning cloths; eyeglass cleaning cloths; 
eyeglass cleaning cloths; bread boards; lunch boxes; 
bread bins; bread baskets, domestic; roasting dishes; 
coloured glass (semi-worked -); butter dishes; butter-
dish covers; butter coolers; butter pans; roller for butter; 
bakers' tinware; ironing boards; ironing board covers, 
shaped; flat-iron stands; ironing cloths; brushes; billiard 
table brushes; brushes connectable to water hoses; 
skin cleansing brushes; brushes for grooming horses; 
dishwashing brushes; brushes for household purposes; 
brushes for pets; make-up brushes; lamp-glass 
brushes; mushroom brushes; brushes adapted to 
receive a cleaning agent; brushes; make-up brushes; 
make-up brushes; brushes for connection to garden 
hose; brushes for basting meat; feeding bottle brushes; 
dishwashing brushes; toilet brushes; brushes for pets; 
brushes and brush-making articles; brush holders; 
brush holders; brush-making materials; brush goods; 
busts made of china; busts made of china; busts made 
of glass; busts made of glass; busts made of china; 
busts of porcelain, ceramic, earthenware or glass; 
busts of porcelain, ceramic, earthenware or glass; 
busts made of earthenware; busts made of 
earthenware; chamois leather for cleaning; champagne 
flutes; china ornaments; cocktail shakers; cocktail 
sticks; cocktail sticks; double boilers; hot pots, not 
electrically heated; steamers [cookware]; hot pots, not 
electrically heated; ceramic tissue box covers; closures 
for pot lids; glass decanters; wine decanters; 
ornamental sculptures made of porcelain; decorative 
china; works of art made of glass; ornamental 
sculptures made of porcelain; works of art made of 
glass; ornamental models made of porcelain; 
ornamental models made of porcelain; ornamental 
sculptures made of porcelain; ornamental sculptures 
made of porcelain; ornamental sculptures made of 
porcelain; decorative sand bottles; decorative china; 
deodorising apparatus for personal use; double heat 
insulated containers for food; enamel boxes; boxes of 
porcelain; boxes of earthenware; boxes of 
earthenware; enamel boxes; wire cages for household 
pets; wire baskets [cooking utensils]; trivets [table 
utensils]; perfume burners [other than electric]; 
pomanders [containers]; tealight burners; tealight 
burners [other than electric]; steamer baskets; nozzles 
for watering hose; nozzles for hosepipes; egg cups; 
plastic egg holders for domestic use; egg cooker; egg 
separators; egg separators; buckets; buckets; plastic 
buckets; buckets for industrial use; buckets for 
household use; buckets incorporating castors; buckets 
incorporating mop wringers; glass jars [carboys]; food 
preserving jars of glass; seed tray inserts; disposable 
lids for household containers; disposable table plates; 
ice cream scoops; coolers [ice pails]; ice cream scoops; 
ice cube molds for refrigerators; ice cube molds; 
electric brushes, except parts of machines; electric 
apparatus for killing insects; electric apparatus for 
killing insects; electric apparatus for killing insects; 
electric hair combs; traps (electric -) for insects; electric 
apparatus for killing insects; electric combs; periodontal 
irrigators [electric] for personal use; toothbrushes, 
electric; enamel boxes; enamelled jars; enamelled jars; 
enamelled glass; coffee pots; porcelain ware; cruets; oil 
cruets; vinegar cruets; chopsticks; chopstick cases; 
cases adapted for cosmetic utensils; toilet cases; 
ornaments made of terra-cotta; model vehicles 
[ornaments] made of terra-cotta; mouse traps; traps for 
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rodents; colored sheet glass [not for building]; drinking 
flasks; window glass for vehicles; chamois leather for 
cleaning; dripping pans; fireproof dishes; fireproof 
dishes; figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; figurines made of lead crystal; 
ornamental sculptures made of porcelain; stained glass 
figurines; ornamental sculptures made of porcelain; 
figurines made of terra cotta; sculptures made from 
glass; figurines made of terra cotta; sculptures made 
from glass; amental sculptures made of porcelain; 
strainers for household use; finger bowls; shallow pans 
for cooking; shallow bowls; sheets of glass, other than 
for building; flasks; glass flasks [containers]; bottles; 
plastic bottles; bottles for pharmaceuticals sold empty; 
bottle brushes; bottle cradles; bottle stands; bottle 
stands; bottle buckets; bottle coolers; bottle coolers 
[receptacles]; bottle stands; bottle stands; bottle 
openers, electric and non-electric; bottle openers 
[hand-operated]; bottle openers incorporating knives; 
bottle openers, electric and non-electric; tenderizers 
[kitchen utensils]; meat tenderisers for household 
purposes; fly traps; float glass [semi-worked]; 
dispensers for liquids for use with bottles; dispensers 
for liquids for use with bottles; dispensers for liquid 
soap [for household purposes]; dispensers for liquid 
soap; dispensers for liquid soap; molds [kitchen 
utensils]; cookery molds [moulds]; ice cube molds; 
plastic ice cube moulds; chip pan baskets; deep fryers, 
non-electric; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; juice squeezers; fruit cups; lintless cleaning 
cloths; lint rollers; lint rollers [adhesive] for removing lint 
from clothing; food containers for pet animals; bird 
feeders for feeding caged birds; bird feeders in the 
nature of containers; litter trays for birds; food 
containers for pet animals; plastic containers for 
dispensing food to pets; bird feeders for feeding birds in 
the wild; mangers for animals; poultry rings; fiberglass 
thread, not for textile use; gardening gloves; garden 
gnomes of glass; garden gnomes of porcelain; garden 
gnomes of earthenware; cookie jars; confectioners' 
molds; commemorative plates; poultry rings; containers 
for household or kitchen use; jars for household use; 
containers for potpourri; utensil jars; vegetable dishes; 
vegetable mashers; vegetable racks; pressed glass; 
stamped glass; utensils for household purposes; 
applicators for cosmetics; applicators for cosmetics; 
plates; dishes [household utensils]; glass tableware; 
porcelain ware; dishes for microwave ovens; oven-to-
table tableware; dishwashing brushes; stands for 
dishes; dishwashing brushes; stands for dishes; 
smoothed plate glass; facial sponges for applying 
make-up; drinks containers; beverage coolers 
[containers]; beverage stirrers; beverage stirrers; works 
of art made of earthenware; spice racks; spice jars; 
spice grinders (non-electric -); spice sets; shakers for 
spices; oil cruets; watering cans; nozzles for watering 
cans; nozzles for watering cans; basting spoons 
[cooking utensils]; spouts; pouring spouts for household 
use; pouring spouts for kitchen use; semi-worked glass; 
glass (semi-worked -) for vehicles; unfinished glass for 
vehicle windows; unfinished glass for vehicle windows; 
glass for vehicle windows; unworked glass; glass 
incorporating electrical conductors; glass incorporating 
fine electrical conductors; decorative glass [not for 
building]; glass, unworked or semi-worked, except 
building glass; glass bulbs [receptacles]; glass flasks 
[containers]; glass cups; boxes of glass; glasses 
[receptacles]; busts made of glass; ornamental 
sculptures made of porcelain; fiberglass other than for 
insulation or textile use; sculptures made from glass; 
glass flasks [containers]; fiberglass thread, not for 
textile use; glass jars; works of art made of glass; glass 
holders; bathroom glass holder; glass decanters; glass 
jars; glass bowls; works of art made of glass; mosaics 
of glass, not for building; works of art made of glass; 
sheets of glass, other than for building; glass plates; 
glass powder; glass powder; powdered glass for 
decoration; glass cleaning implements; glass pans; 
glass plates; sculptures made from glass; glass rods; 

glass stoppers; plaques of glass; glass panels [semi-
finished article]; glass cups; glass pots; glassware for 
household purposes; drinking glasses; painted 
glassware; glassware not included in other classes; 
spun glass; glass wool other than for insulation; 
glasses [drinking vessels]; brandy glasses; works of art 
made of glass; eyeglass cleaning cloths; goldfish 
bowls; non-electric griddles; non-electric griddles; grills 
[cooking utensils]; camping grills; grill supports; rubber 
gloves for household use; rubber gloves for household 
use; plungers for clearing blocked drains; squeegees 
[hand-operated] for cleaning; squeegees [for household 
use]; griddles [non-electric cooking utensils]; 
hairbrushes; hair combs; cutting boards for the kitchen; 
heaters for feeding bottles, non-electric; baby baths, 
portable; dish cloths; dishcloths. 

  Klasse 24   Cloths for removing make-up; fabrics made from 
acrylic, other than for insulation; breathable piece 
goods made of textile materials bonded with rubber; 
breathable piece goods made of textile materials 
bonded with plastics; breathable waterproof fabrics; 
breathable waterproof fabrics; non-woven fabrics in the 
form of rolls for use in manufacture; fabrics woven from 
ceramic fibres, other than for insulation; hand towels of 
textile; curtains made of textile fabrics; receiving 
blankets; bath sheets; bath sheets; bath towels; 
hooded towels; bath linen, except clothing; bath towels; 
bath linen; canopy covers; bed canopies; bed canopies; 
fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; 
banners; banners of textile; banners of textile; banners 
of textile; banners of textile; fustian; fabrics made from 
wool, other than for insulation; cotton fabrics; cotton 
fabrics; fabrics made from cotton, other than for 
insulation; textiles made of cotton; printed textile labels; 
printed textile piece goods; printed textile piece goods; 
printed textile piece goods; flocked fabrics; coated 
fabrics for use in the manufacture of luggage; coated 
fabrics for use in the manufacture of leather goods; 
coated fabrics for use in the manufacture of rainwear; 
coated woven textile materials; coated fabrics; coated 
fabrics; coated textiles; billiard table baize; bed linen 
and table linen; duvet covers; nightdress cases of 
textile; bed covers; comforters; bed blankets made of 
cotton; bed blankets made of man-made fibres; bed 
covers of paper; silk bed blankets; woolen blankets; 
valanced bed covers; duvet covers; bed canopies; crib 
canopies; sheets [textile]; bed skirts; bed skirts; fabric 
bed valances; bed covers; bed clothes and blankets; 
bed covers of paper; bed linen made of non-woven 
textile material; infants' bed linen; bed clothes and 
blankets; bed clothes and blankets; bed throws; bed 
throws; duvet covers; covers of textile for water closets; 
covers for eiderdown and duvets; quilt covers; cot 
covers; cushion covers; shams; billiard cloth; billiard 
cloth; borders (textile wall hangings); broad woven 
industrial fabrics; brocades; brocades; brocade flags; 
chemical fibre loop knit fabrics; fabrics of man-made 
fibres being textile goods in piece form; chenille fabric; 
chenille fabric; cheviots [cloth]; cotton fabrics; crepon; 
damask; vapour permeable plastic textile; vapour 
permeable fabrics; duvet covers; blankets; woolen 
blankets; comforters; quilts; blankets for travel; blankets 
throws; fabrics being textile piece goods for use in 
tapestry; denim fabric; tick [linen]; drugget; printers' 
blankets of textile; heat formable non-woven textile 
materials; curtains for showers; curtains for showers; 
fire-retardant textile shower curtains; curtains made of 
plastics for use in shower baths; shower curtains of 
textile or plastic; interfacings; disposable bedding of 
paper; disposable bedding of textile; disposable 
tablecloths of textile; disposable cloths; disposable 
wash cloths; elastic fabrics for clothing; knitted elastic 
fabrics for ladies underwear; knitted elastic fabrics for 
bodices; knitted elastic fabrics for sportswear; knitted 
elastic fabrics for gymnastic dresses; elastic woven 
material; narrow woven fabrics; removable covers of 
textile for electronic apparatus [not fitted or shaped]; 
replacement seat covers [loose] for furniture; bunting; 
bolting cloth; labels; labels of textile; labels of textile; 
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labels of textile; bunting; flags, not of paper; 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; eiderdowns [down 
coverlets]; eiderdowns [down coverlets]; coverings for 
windows; window covering products made of textile 
material; window furnishing fabrics; curtains; ready 
made curtains; ready made curtains of plastics; ready 
made curtains of textiles; flame resistant fabrics; 
filtering materials of textile; filtering materials of textile; 
filtering materials of textile; filtering materials of textile; 
filtering materials of textile; felt; felt for use by 
papermakers; felt cloth; felt piece goods; felt pennants; 
linen cloth; flame retardant fabrics [other than 
asbestos]; flannel [fabric]; fleece made from 
copolymers; fleece made from polyester; fleece made 
from polypropylene; forming felts all for use in the 
paper making industry; forming fabrics all for use in the 
paper making industry; foulard [fabric]; frieze [cloth]; 
frieze [cloth]; frieze [cloth]; friezes [textile wall 
hangings]; towelling coverlets; Turkish towel; towelling 
[textile]; towelling [textile]; face cloths of towelling; 
Turkish towel; Turkish towel; bath towels; terry linen; 
futon quilts; linings [textile]; textile linings in the piece; 
textile used as lining for clothing; inlay materials of non-
woven fabrics; fabric linings for clothing; fabric linings 
for headgear; sleeping bags [sheeting]; lining fabric for 
shoes; curtain linings; interlining materials; curtains 
made of textile fabrics; curtains of textile or plastic; 
curtains made of textile fabrics; curtains made of textile 
fabrics; curtains; curtain holders of textile material; 
curtain holders of textile material; curtain holders of 
textile material; curtain fabric; curtain fabric; curtain 
fabric; valances; gauze [cloth]; gauze [cloth]; patterned 
textiles for use in embroidery; patterned textiles for use 
in embroidery; tea cloths; face towels; face cloths; face 
flannels in the form of gloves; spun silk fabrics; 
polypropylene spunbonded non-woven textile fabrics; 
sanitary flannel; drink coasters of table linen; chemical 
fiber fabrics; textile fabrics for the manufacture of 
clothing; woven fabrics for making up into articles of 
clothing; fabric for use in the manufacture of umbrellas; 
fabric for use in the manufacture of bags; wall fabrics; 
fabrics for manufacturing tents; fabrics made from 
nylon, other than for insulation; canvas for tapestry or 
embroidery; fabrics for textile use; canvas for tapestry 
or embroidery; labels of textile; woven linen fabrics; 
woven fabrics for cushions; woven fabrics for 
armchairs; woven fabrics for sofas; woven fabrics for 
use in the manufacture of clothing for use in clean 
rooms; woven fabrics for making up into articles of 
clothing; woven textiles having protective properties 
against electromagnetic rays; knit lace fabrics; knitted 
fabric; swags [curtains]; swags [curtains]; grid-type 
fabrics; fiberglass fabrics, for textile use; drink mats of 
table linen; golf towels; haircloth [sackcloth]; bath 
sheets; bath sheets; rubberized textile fabrics; 
rubberized textile fabrics; gummed waterproof cloth; 
gummed cloth, other than for stationery; handcrafted 
textile wall hangings; hand spun silk fabrics; bath 
sheets; towelling [textile]; towels of textile; towelling 
[textile] adapted for use in dispensers; hand towels; 
towelling [textile]; hand towels of textile; children's 
towels; trellis [cloth]; hemp cloth; hemp fabric; 
household textile articles; household textile articles 
made from non-woven materials; household cloths for 
drying dishes; household cloths for drying glasses; 
linens; household linen, including face towels; fabrics 
for shirts; heat resistant fabrics [other than for 
insulation]; hat linings, of textile, in the piece; 
nightdress cases of textile; waterproof bed clothes; 
towels of textile sold in pack form; printed calico cloth; 
custom placemats of fabric; ticks [mattress covers]; 
household textile; interior decoration fabrics; textiles for 
interior decorating; Japanese cotton towels (tenugui); 
denim fabric; jersey [fabric]; jersey [fabric]; jute fabric; 
worsted fabrics; canvas for tapestry or embroidery; 

coasters [table linen]; Kashmir fabric; calico; cot 
blankets; cot sheets; children's blankets; cushion 
covering materials; shams; adhesive labels (textile -); 
adhesive labels of textile; adhesive fabric; small 
curtains made of textile materials; lap rugs; fabrics of 
carbon fibre, other than for insulation; fabrics [textile 
piece goods] made of carbon fibre; contoured mattress 
covers; pillowcases; crepe [fabric]; fabrics made from 
artificial fibres [other than for insulation]; rayon fabric; 
rayon fabric; furniture coverings of plastic; textile fabrics 
for the manufacture of disposable clothes; textile 
fabrics for the manufacture of disposable capes; textile 
fabrics for the manufacture of disposable linen; dinner 
mats of plastic being a textile substitute; vapour 
permeable plastic textile; plastic woven textile materials 
for use in agriculture; cheese cloth; kitchen towels; 
kitchen linen; kitchen and table linens; laminated textile 
piece goods having insulating properties; laminated 
fabrics; fabric of imitation animal skins; fabric of 
imitation animal skins; shrouds; linens; interfacings; 
place mats of linen; fabrics made from linen, other than 
for insulation; fabric cascades; loden cloth; coverings 
for furniture; make-up pads of textile for removing 
make-up; marabouts [cloth]; badges made of fabric 
material; ticks (mattress and pillow coverings); mattress 
covers; mattress covers; mixed fiber fabrics; mixed fiber 
fabrics; cotton base mixed fabrics; hemp base mixed 
fabrics; silk base mixed fabrics; wool base mixed 
fabrics; inorganic fibre mixed fabrics; chemical fibre 
mixed fabrics; elastic yarn mixed fabrics; hemp-cotton 
mixed fabrics; inorganic fibre mixed fabrics; hemp-silk 
mixed fabrics; hemp-wool mixed fabrics; silk-cotton 
mixed fabrics; silk-wool mixed fabrics; quilts filled with 
down; bedspreads stuffed with down; textiles treated 
with a flame resistant finish; rubberized textile fabrics; 
breathable piece goods made of textile materials 
bonded with rubber; piece goods made of textile 
materials bonded with rubbers; duvets filled with goose 
feathers; duvets filled with goose feathers; resin 
impregnated textile fabrics; insecticide-treated 
mosquito nets; piece goods made of textile materials 
bonded with plastics; piece goods made of textile 
materials bonded with plastics; textile piece goods 
(polyurethane coated -) for making waterproof clothing; 
moquettes [fabric]; moquettes [curtains]; moleskin; 
moleskin [fabric]; mosquito nets; muslin; upholstery 
fabrics; furniture coverings of plastic; furnishing fabrics; 
upholstery fabrics; furnishing fabrics in the piece; 
furnishing fabrics in the piece; woven furnishing fabrics; 
coverings for furniture; furniture coverings (unfitted); 
loose covers made of textile materials for furniture; 
furniture coverings of textile; coverings of textile and of 
plastic for furniture (unfitted); mesh-woven fabrics; 
mosquito nets; coverings of textile and of plastic for 
furniture (unfitted); non-woven textile articles; make-up 
removal cloths [textile], other than impregnated with 
cosmetics; make-up removal cloths [textile], other than 
impregnated with cosmetics; make-up removal cloths 
[textile], other than impregnated with toilet preparations; 
unfitted fabric furniture covers; non-woven textile 
fabrics; nylon fabric; fabrics being textile piece goods 
for use in patchwork; plaids; place mats, not of paper; 
individual place mats made of textile; individual place 
mats made of textile; vinyl place mats; individual place 
mats made of textile; individual place mats made of 
textile; pleated wall hangings of textile; pleated 
curtains; furnishing fabrics; textiles for furnishings; 
polyester textiles; polyester textiles; polymer coated 
fabrics; door curtains; press felt; press felts all for use 
in the paper making industry; press fabrics all for use in 
the paper making industry; pelmets; ramie fabric; glass 
cloths [towels]; travelling rugs [lap robes]; roll felt; 
tablemats, not of paper; sackcloth; velvet; pile fabrics; 
curtains; sleeping bags [sheeting]; sleeping bag liners; 
bedroom textile fabrics; narrow woven fabrics; 
slipcovers; lap rugs; ballistic resistant fabrics; loose 
covers for garden furniture; protective loose covers for 
mattresses and furniture; coverings for furniture; 
sponge cloths [textile piece goods]; sponge cloths for 
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textile use; sail cloth; canvas; sheets of sailcloth for 
screening; silk blankets; spun silk fabrics; silk cloth; silk 
fabrics for printing patterns; silk fabrics for furniture; 
fabrics made from silk, other than for insulation; spun 
silk fabrics; self-adhesive cloth labels; table napkins of 
textile; textile napkins; fabrics for use in covering 
armchairs; fabrics for shirts; screen printing fabrics for 
the glass industry; upholstery fabrics; shams; bean bag 
covers; sofa covers; contour sheets; tensioning fabrics 
for upholstery; tensioning webbing for upholstery; 
esparto fabric; lace curtains; lace fabrics; lace table 
mats not made of paper; dust sheets; dust sheets; 
buckram; quilt bedding mats; quilts of pile fabrics; quilts 
of textile; quilts filled with feathers; quilts filled with half 
down; quilts filled with stuffing materials; quilts filled 
with synthetic stuffing materials; quilts; quilt covers; 
canvas for tapestry or embroidery; semi-synthetic fiber 
fabrics; kit comprised of fabrics for making quilts; 
banners of textile; covers for toilet lids of fabric; textile 
material; fabrics for use as linings in clothing; linings 
[textile]; fabrics being textile piece goods for use in 
manufacture; fabric on the roll; waste cotton fabrics; 
fabrics made from acrylic, other than for insulation; 
fabrics of inorganic fibres, other than for insulation; 
fabrics of chemically produced fibres, other than for 
insulation; fiberglass fabrics, for textile use; hemp yarn 
fabrics; fabrics woven from ceramic fibres, other than 
for insulation; labels (textile -) for identifying linen; 
labels (textile -) for marking linen; towels [textile] for use 
in connection with babies; textile fabrics for making into 
linens. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366114 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201712490 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.15, DE, 30 2016 004 

173 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 

98-102, DE-63599 BIEBERGEMÜND, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Safety, security, protection and signaling devices; 
work clothing for protection against accident or injury; 
clothing for protection against fire; footwear for 
protection against accident or injury; safety gloves for 
protection against accident or injury; reflective clothing 
for the prevention of accidents; reflective safety vests; 
protective helmets; protective eyewear; sunglasses; 
spectacle cases; breathing masks; knee-pads for 
workers; protection devices for personal use against 
accidents; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; cases adapted 

for mobile phones; parts and fittings for all the aforesaid 
goods (included in this class). 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; work clothes; work 
coats; work shoes; weatherproof clothing; children's 
wear; t-shirts; sweatshirts; hooded pullovers; pullovers; 
shirts; pants; overalls; shorts; jackets; vests; coats; 
dresses; skirts; swim wear; underwear; neckerchiefs; 
bandanas; neck scarfs; neckties; aprons [clothing]; 
waist belts; braces for clothing [suspenders]; gloves 
[clothing]; caps [headwear]; insoles [for shoes and 
boots]; socks and stockings; parts and fittings for all the 
aforesaid goods (included in this class). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366173 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712498 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Keycraft Ltd, Keycraft Blackhouse Circle, Blackhouse 
Industrial Estate Peterhead, GB-AB421BN 
PETERHEAD, ABERDEENSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Heat shrinkable plastics materials in sheet form, for 

use in craftwork, educational purposes, making 
greetings cards, ornaments, rubber stampers, imitation 
jewellery, key fobs and key rings, fridge magnets, 
figurines, pencil toppers, and the like; artwork for use 
with heat shrinkable materials; craft paper; paper craft 
materials. 

  Klasse 28   Toys and playthings; children's playthings for 
decorating items and incorporating heat shrinkable 
plastics materials and tubes; craft model kits; model 
craft kits for toy figurines; toy model hobby craft kits; 
parts and fittings for the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366195 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712502 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.19, BG, 143433 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 "AMATAS" EAD, 123, "Arsenalski" Blvd., Office 2, BG-
1421 SOFIA, Bulgaria 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer security software; burglar 

alarms; anti-theft alarms [other than for vehicles]; 
electrical anti-theft alarm instruments [other than for 
vehicles]; alarms; whistle alarms; acoustic alarms; fire 
alarms; personal alarms; burglar alarms; security 
alarms; smoke alarms; fume alarms; personal security 
alarms; electric alarms for fire; electric alarms for 
smoke; metal bells for alarms; electronic burglar 
alarms; keypads for security alarms; locks [electric] with 
alarms; control panels for security alarms; warning 
alarms [other than for vehicles]; remote controls for 
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operating vehicle alarms; panic buttons; piezoelectric 
sensors; electric sensors; force transducers; magnetic 
sensors; thermal sensors [thermostats]; altimeters; 
sensors for engines; sensors for determining position; 
optical fibre sensors; pickups [for telecommunication 
apparatus]; liquid level sensors; air temperature 
sensors; coolant-temperature sensors; wireless 
communication apparatus; security control apparatus; 
security alarm systems [other than for vehicles]; 
security cameras; handheld security wands; security 
warning apparatus. 

  Klasse 16   Fountain pens; address stamps; address plates for 
addressing machines; indexes; almanacs; atlases; 
placards of paper or cardboard; notebooks; pads 
[stationery]; tickets; forms, printed; brochures; letters 
[type]; pen wipers; newsletters; stickers 
[decalcomanias]; house painters' rollers; rollers for 
typewriters; paint trays; humidity control sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; newspapers; 
viscose sheets for wrapping; modelling wax, not for 
dental purposes; sealing wax; waxed paper; charcoal 
pencils; electrotypes; geographical maps; ledgers 
[books]; modelling clay; adhesives for stationery or 
household purposes; engravings; engraving plates; 
pencil leads; graining combs; finger-stalls [office 
requisites]; rubber erasers; writing board erasers; 
diagrams; transparencies [stationery]; document files 
[stationery]; pencil lead holders; pencil holders; chalk 
holders; holders for stamps [seals]; page holders; wood
pulp board [stationery]; screens (paper); tags for index 
cards; labels of paper or cardboard; isinglass for 
stationery or household purposes; gummed cloth for 
stationery purposes; gummed tape [stationery]; 
terrestrial globes; flags of paper; binding strips 
[bookbinding]; etching needles; erasing products; 
graphic representations; scrapers [erasers] for offices; 
erasing shields; file cards; carbon paper; writing 
instruments; push pins; slate pencils; calendars; 
moulds for modelling clays [artists' materials]; passport 
cases; checkbook cases; stationery; document holders 
[stationery]; cards; paintings [pictures], framed or 
unframed; pictures; announcement cards [stationery]; 
cardboard; cardboard items; cardboard tubes; 
catalogues; typewriter keys; paper-clips; clips for 
offices; books; bookbinding material; stapling presses 
[office requisites]; clips for offices; pamphlets; paper 
coffee filters; trading cards, other than for games; 
comics; tracing paper; tracing paper [stationery]; tracing 
needles for drawing purposes; duplicators; tracing 
cloth; tracing paper; graphic prints; correcting tapes 
[office requisites]; correcting fluids [office requisites]; 
correcting ink [heliography]; jackets for papers; sewing 
patterns; paint boxes [articles for use in school]; cases 
for stamps [seals]; pen boxes; stencil cases; hat boxes 
of cardboard; boxes of paper or cardboard; cream 
containers of paper; paper towels; face towels of paper; 
elastic bands for offices; bookmarkers; typewriter 
ribbons; cigar bands; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesives for stationery or 
household purposes; bibs of paper; sheets of reclaimed 
cellulose for wrapping; flyers; lithographs; lithographic 
stones; lithographic works of art; luminous paper; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
marker pens; marking chalk; typewriter ribbons; inking 
sheets for document reproducing machines; seal ink 
pads; inkwells; ink; modeling compounds; envelope 
sealing machines for offices; document laminators for 
office use; addressing machines; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; paper shredders for 
office use; numbering apparatus; embroidery designs 
[patterns]; pencils; musical greeting cards; composing 
frames [printing]; manuals [handbooks]; writing cases 
[stationery]; writing cases [sets]; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; paper 
knives [cutters] [office requisites]; handkerchiefs of 
paper; covers [stationery]; flower-pot covers of paper; 
moisteners [office requisites]; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; oleographs; wrappers 
[stationery]; bottle wrappers of paper or cardboard; 

packaging material made of starches; wrapping paper; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; office 
perforators; office requisites, except furniture; etchings; 
palettes for painters; pantographs [drawing 
instruments]; papier mâché; files [office requisites]; 
folders [stationery]; folders for papers; loose-leaf 
binders; pastels [crayons]; parchment paper; 
compasses for drawing; periodicals; penholders; 
perforated cards for jacquard looms; punches [office 
requisites]; printing blocks; printing type; printing sets, 
portable [office requisites]; printing type; address 
stamps; obliterating stamps; printed stationery; credit 
card imprinters, non-electric; printed publications; 
printed tables; pens [office requisites]; nibs; nibs of 
gold; typewriters [electric or non-electric]; posters; 
plans; plastic film for wrapping; plastic cling film, 
extensible, for palletization; plastics for modelling; 
bookbinding cloth; canvas for painting; bookbinding 
cloth; envelopes [stationery]; bottle envelopes of paper 
or cardboard; bags for microwave cooking; sealing 
wafers; sealing compounds for stationery purposes; 
sealing machines for offices; sealing stamps; writing 
slates; book covers; mats for beer glasses; clipboards; 
table mats of paper; coasters of paper; letter trays; 
trays for sorting and counting money; greeting cards; 
chart pointers, non-electronic; printers' blankets, not of 
textile; table cloths of paper; table linen of paper; inking 
sheets for duplicators; blotters; portraits; inkstands; 
stamp stands; stands for pens and pencils; place mats 
of paper; postcards; postage stamps; paperweights; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; writing 
materials; printers' reglets; prospectuses; ink sticks; 
manifolds [stationery]; galley racks [printing]; ink stones 
[ink reservoirs]; advertisement boards of paper or 
cardboard; graphic reproductions; spools for inking 
ribbons; handwriting specimens for copying; hand-rests 
for painters; hand labelling appliances; table napkins of 
paper; tissues of paper for removing make-up; 
adhesive bands for stationery or household purposes; 
self-adhesive tapes for stationery or household 
purposes; balls for ball-point pens; song books; 
drawing pads; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; composing sticks; calculating 
tables; magazines [periodicals]; handbooks [manuals]; 
silver paper; painters' easels; figurines [statuettes] of 
papier mâché; steatite [tailor's chalk]; stickers 
[stationery]; steel letters; steel pens; signboards of 
paper or cardboard; charts; stamp pads; chalk for 
lithography; writing chalk; marking chalk; modelling 
paste; note books; writing or drawing books; toilet 
paper; garbage bags of paper or of plastics; Indian 
inks; drawing pens; fabrics for bookbinding; 
bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; teaching materials [except apparatus]; 
school supplies [stationery]; filtering materials [paper]; 
filter paper; photo-engravings; photographs [printed]; 
photograph stands; paper ribbons; paper tapes and 
cards for the recordal of computer programmes; paper 
sheets [stationery]; paper bows; paper; electro-
cardiograph paper; paper for recording machines; 
writing paper; drawer liners of paper [perfumed or not]; 
xuan paper [for Chinese painting and calligraphy]; 
wood pulp paper; hectographs; blueprints; hygienic 
paper; histological sections for teaching purposes; 
chromos; chromolithographs [chromos]; mimeograph 
apparatus and machines; numbers [type]; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; blackboards; drawing boards; drawing 
instruments; drawing pins; drawing sets; French 
curves; drawing materials; T-squares for drawing; 
squares for drawing; writing brushes; paintbrushes; 
painters' brushes; artists' watercolor saucers; 
bookends; stencils; stencils [stationery]; stencil plates; 
tailors' chalk; cabinets for stationery [office requisites]; 
bookbinding cords; prints [engravings]; stamps [seals]; 
franking machines for office use; money clips; pen 
clips; paper clasps; square rulers for drawing. 

  Klasse 35   Arranging newspaper subscriptions [for others]; 
arranging subscriptions to telecommunication services 
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[for others]; import-export agency services; commercial 
information agency services; administrative processing 
of purchase orders; outsourced administrative 
management for companies; business management of 
hotels; updating and maintenance of data in computer 
databases; updating of advertising material; cost price 
analysis; business management of sports people; 
business auditing; business efficiency expert services; 
business management for freelance service providers; 
business management of reimbursement programmes 
for others; public relations; document reproduction; 
design of advertising materials; payroll preparation; 
compilation of statistics; invoicing; market studies; 
business investigations; economic forecasting; 
personnel management consultancy; advisory services 
for business management; business organization 
consultancy; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; 
marketing; typing; personnel recruitment; sponsorship 
search; sales promotion [for others]; on-line advertising 
on a computer network; search engine optimization for 
sales promotion; web site traffic optimization; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of fashion shows for 
promotional purposes; auctioneering; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; rental of vending 
machines; office machines and equipment rental; rental 
of billboards [advertising boards]; publicity material 
rental; rental of advertising time on communication 
media; rental of advertising space; rental of sales 
stands; rental of photocopying machines; outsourcing 
services [business assistance]; business management 
assistance; shop window dressing; commercial or 
industrial management assistance; tax preparation; 
news clipping services; pay per click advertising; 
providing business information via a web site; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; demonstration of goods; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; provision of commercial and business 
contact information; telephone answering [for 
unavailable subscribers]; production of advertising 
films; opinion polling; marketing research; business 
research; professional business consultancy; 
psychological testing for the selection of personnel; 
publication of publicity texts; radio advertising; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; outdoor advertising; bill-
posting; advertising by mail order; television 
advertising; advertising agencies; secretarial services; 
systemization of information into computer databases; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; shorthand; accounting 
services; compilation of information into computer 
databases; writing of publicity texts; writing of 
curriculum vitae for others; drawing up of statements of 
accounts; word processing; telemarketing services; 
transcription [office functions]; employment agencies; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; business information; business appraisals; 
business inquiries; commercial intermediation services; 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; data search in computer files 
[for others]; business project management services for 
construction projects; computerized file management; 
business management of performing artists; tax filing 
services; layout services for advertising purposes; 
modelling for advertising or sales promotion; 
negotiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; price comparison services; relocation 
services for businesses; photocopying services. 

  Klasse 36   Insurance against loss of documents; securing of 
funds; securities advisory services; financial services in 
the nature of an investment security; insurance 
underwriting; insurance services for the protection of 
mortgages; mortgage protection policies; credit card 

protection and registry services; insurance services 
relating to purchase protection, price protection and 
extended warranty for goods purchased using credit 
cards; provision of financial protection against foreign 
exchange risks; information services relating to finance, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; lease securitization. 

  Klasse 41   Correspondence courses; information relating to 
education, provided on-line from a computer database 
or the Internet; information relating to education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; providing on-line electronic publications [not 
downloadable]; vocational education relating to 
protection of personal property; vocational education 
relating to personal safety; vocational education 
relating to personal safety; electronic desktop 
publishing; microfilming; videotape editing; arranging 
and conducting of workshops [training]; conducting 
workshops [training]; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
organization of sports competitions; vocational 
guidance [education or training advice]; game services 
provided on-line from a computer network; 
photography. 

  Klasse 42   Programming of Internet security programs; design 
and development of Internet security programs; rental 
of Internet security programs; computer security 
consultancy; computer security services for protection 
against illegal network access; updating of computer 
software relating to computer security and prevention of 
computer risks; maintenance of computer software 
relating to computer security and prevention of 
computer risks; research relating to security; providing 
information about industrial analysis and research 
services; design and development of networks; 
software development; development of interactive 
multimedia software; computer hardware development; 
database design and development; development of 
technologies for the protection of electronic networks; 
development of software for digital signal processing; 
design and development of data storage systems; 
design and development of data display systems; 
design and development of data entry systems; design 
and development of computer software for reading, 
transmitting and organising data; providing information 
about the design and development of computer 
software, systems and networks; design and 
development of software and hardware for signal 
amplification and transmission; computer firewall 
services; computer security consultancy; data security 
services; computer virus protection services; data 
security services [firewalls]; anti-spamming services; 
computer security services for protection against illegal 
network access; digitization of documents [scanning]. 

  Klasse 45   Security guard services; security services for 
buildings; personal body guarding; body guarding; 
personal body guarding; guard services; body 
guarding; night guard services; providing information 
relating to security guard services; providing 
information relating to personal body guarding services; 
house sitting; physical security consultancy; monitoring 
of security systems; security marking of documents; 
security marking of goods; physical security 
consultancy; airport security services; consulting 
services in the field of national security; security 
inspection services for others; electronic monitoring 
services for security purposes; security guarding for 
facilities; baggage inspection for security purposes; lost 
property return; monitoring of burglar and security 
alarms; tracking of stolen property; detective agencies; 
monitoring fire alarms; rental of alarms; rental of fire 
alarms; providing information relating to the rental of 
fire alarms; security guard services for the protection of 
property and individuals; guard services for preventing 
the intrusion of burglars; rental of security apparatus; 
rental of security surveillance apparatus; public events 
security services; security services for the protection of 
property; security services for the protection of 
property; security services for the protection of 
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individuals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366217 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201712505 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.05, US, 015895675 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Persson Innovation AB, Ymergatan 1, SE-69235 
KUMLA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for carton-making; machinery for shaping 

plastic material; machines for manufacturing packaging 
materials; paper production machines; machines for 
use in making packages [industrial]; packaging 
production machines; machines and machine tools for 
applying handles on packages. 

  Klasse 16   Cartons of cardboard for packaging; packing 
cardboard; packaging materials made of cardboard and 
reinforced paper; paperboard boxes [for industrial 
packaging]; plastic materials for packaging. 

  Klasse 20   Plastic handles for plastic or wood packaging 
containers for consumer products; paper handles and 
reinforced paper handles for plastic or wood packaging 
containers for consumer products; handles made of 
cardboard for plastic or wood packaging containers for 
consumer products; handles made of plastics for plastic 
or wood packaging containers for consumer products; 
handles made of cloth for plastic or wood packaging 
containers for consumer products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366233 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201712507 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

Latemon 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The Latin letters "Latemon" appearing in the trademark 
have no significance in the relevant trade or industry. 
The mark consists of Latin letters "Latemon" which 
have no significance in the relevant trade, industry, or 
any geographical significance, or any meaning in a 
foreign language. The mark as a whole has no 
meaning. 

(730) Innehaver: 
 YINGCHANG GROUP CO., LTD., Duqiao, Linhai, CN-

TAIZHOU CITY, ZHEJIANG, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Spectacle frames; spectacle cases; spectacle lenses; 
eyeglass frames; contact lenses; sunglasses; 
eyeglasses; 3D spectacles; spectacles [optics]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366240 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712508 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kiki Limited, Unit 4, Aylsham Business Estate, 
Shepheards Close Aylsham, GB-NR116SZ NORFOLK, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; food supplements; 
mineral food supplements; dietary supplements 
consisting of vitamins; vitamins and vitamin 
preparations; health food supplements made principally 
of vitamins; nutritional supplements; dietary 
supplements; probiotic supplements; liquid herbal 
supplements; medicated food supplements; protein 
dietary supplements; liquid vitamin supplements; anti-
oxidant food supplements; health food supplements for 
persons with special dietary requirements; natural 
remedies; medicinal oils; cod liver oil; medicated 
lotions; medicated skin lotions; medicated hair lotions; 
antibacterial hand lotions; eye lotions for medical use; 
medicated face lotions; medicinal tea; medicinal 
beverages; medicinal herbs; medicinal ointments; 
powdered nutritional supplements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366241 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201712509 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.02, US, 87223810 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avaya Inc., 4655 Great America Parkway, US-
CA95054 SANTA CLARA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business administration of a partnership program for 

enabling participants to obtain discounts on goods and 
receive improved services; business administration of a 
partnership program for enabling participants to provide 
improved services through discounts on goods and 
services; customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; providing 
information on marketing, sales, promotional, incentive 
award and loyalty programs for individuals and 
businesses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366257 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712513 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.02, EM, 015997679 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, 

Permanederstrasse 34, DE-83278 TRAUNSTEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; tungsten; 

molybdenum; alloys of tungsten or molybdenum; goods 
of common metal (included in this class), namely 
blanks (goods of common metal), semi-finished goods, 
construction parts, granules, including made from 
composite materials and heavy metal; goods of 
tungsten or molybdenum (included in this class), 
namely blanks (goods of common metal), semi-finished 
goods, construction parts, granules, including made 
from composite materials and heavy metal; metal 
powder for manufacturing electrodes and heat sinks; 
rods of metal for brazing and welding. 

  Klasse 7   Pipe welding nozzles being parts for electric welding 
apparatus; welding electrodes, arc electrodes. 

  Klasse 9   Electrodes for discharge lamps, lamp electrodes, 
electrodes for applying coatings, electrodes for plasma 
spraying processes; heat sinks for electrodes; electrical 
wires. 

  Klasse 10   Electrodes for medical use. 
  Klasse 11   Vapour sources, in particular lamp filaments and 

evaporator boats for vaporisation purposes; lamp 
filaments, evaporator boats (evaporator parts); vapour 
sources namely, mercury-vapour lamps, UV halogen 
metal vapour lamps. 

  Klasse 35   Advertising; updating of advertising material; 
advertising advice; advertising in periodicals, brochures 
and newspapers; distribution of products for advertising 
purposes; on line advertising on a computer network; 
marketing services; arranging of contracts for others for 
the buying and selling of goods; the bringing together of 
a variety of goods in connection with tungsten, 
molybdenum, namely blanks (goods of common metal), 
semi-finished goods, construction parts, granules, 
including made from composite materials and heavy 
metal, alloys of tungsten or molybdenum, metals in 
powder form for manufacturing electrodes and heat 
sinks, welding rods of metal (brazing and welding), 
welding electrodes, arc electrodes, electrodes for 
discharge lamps, lamp electrodes, electrodes for 
applying coatings, electrodes for plasma coating 
processes, heat sinks for electrodes, materials for 
electrodes, pipe welding nozzles being parts for electric 
welding apparatus, electric wires, vapour sources, 
including lamp filaments and boats and electrodes for 
medical purposes, for the benefit of others (excluding 
the transport thereof), enabling consumers to 
conveniently view and purchase those goods; the 
bringing together of goods, for the benefit of others, for 
presentation and sales purposes, in connection with 
tungsten, molybdenum, namely blanks (goods of 
common metal), semi-finished goods, construction 
parts, granules, including made from composite 
materials and heavy metal, alloys of tungsten or 
molybdenum, metals in powder form for manufacturing 
electrodes and heat sinks, welding rods of metal 
(brazing and welding), welding electrodes, arc 
electrodes, electrodes for discharge lamps, lamp 
electrodes, electrodes for applying coatings, electrodes 
for plasma coating processes, heat sinks for 
electrodes, materials for electrodes, pipe welding 
nozzles being parts for electric welding apparatus, 
electric wires, vapour sources, including lamp filaments 
and boats and electrodes for medical purposes; display 
and demonstration of goods for advertising purposes; 
sales promotion for others; providing organisational and 
economic know-how (franchising) in relation to 
commercial management assistance; retailing relating 
to goods of tungsten and molybdenum, namely blanks 
(goods of common metal), semi-finished goods, 
construction parts, granules, including made from 
composite materials and heavy metal; arranging 
commercial transactions, for others; business 
management and organization consultancy; marketing 
studies; opinion polling; public relations; presentation of 
companies on the internet and other media; exhibitions 
for commercial or advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366260 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201712514 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.05, EM, 016007916 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAB "Atlantic Duty Free", Mokyklos g. 1, Mokolu k., LT-
68461 MARIJAMPOLES SAV, Litauen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Fish, seafood and molluscs; meat; dairy products and 
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dairy substitutes; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses); birds eggs and egg 
products; oils and fats; pre-packaged dinners 
consisting primarily of seafood; antipasto salads; 
stewed apples; eggplant paste; food served in 
casseroles consisting primarily of meat, fish, poultry, 
game and vegetables; shepherd's pie; banana chips; 
organic nut and seed-based snack bars; bisques; 
stock; ox bone based broth (seolleongtang); broth 
[soup]; stock cubes; caesar salad; caponata; 
chicharron; chile con queso; chili con carne; chop suey; 
dahls; dairy puddings; artificial milk based desserts; 
desserts made from milk products; chowder; dairy-
based dips; prepared meals consisting substantially of 
seafood; prepared meals consisting principally of 
game; instant soup; fish in olive oil; fish with chips; 
dips; dolmas; condensed tomatoes; soups containing 
steamed eggs; stews; roast beef flavoured extract; 
faggots [food]; falafel; cooked dish consisting primarily 
of chicken and ginseng (samgyetang); cooked dish 
consisting primarily of soybean paste and tofu 
(doenjang-jjigae); cooked dish consisting primarily of 
rich soybean paste and tofu (cheonggukjang-jjigae); 
cooked dish consisting primarily of fermented 
vegetable, pork and tofu (kimchi-jjigae); cooked dish 
consisting primarily of stir-fried chicken in a fermented 
hot pepper paste (dak-galbi); cooked dish consisting 
primarily of stired-fried beef in a fermented soy sauce 
(sogalbi); prepared meals made from meat [meat 
predominating]; prepared meals made from poultry 
[poultry predominating]; prepared meals containing 
[principally] eggs; prepared dishes consisting principally 
of meat; prepared meals containing [principally] 
chicken; prepared meals containing [principally] bacon; 
cooked meat dishes; cooked truffles; frozen cooked 
fish; stock in the form of granules; chilled dairy 
desserts; steamed cakes of smashed fish and yam 
(hampen); fish stock; fish cakes; fish jellies; fish 
croquettes; steamed or toasted cakes of fish paste 
(kamaboko); fish sausages; beef bouillon; broth 
concentrates; meatballs; prepared meat dishes; fruit 
desserts; fruit-based snack food; chicken salad; frozen 
french fries; frozen pre-packaged entrees consisting 
primarily of seafood; chile rellenos; filled potato skins 
consisting primarily of potato, meat and cheese; stuffed 
olives; bombay mix consisting primarily of fried lentils, 
peanuts, corn, chickpeas and curry leaves; instant 
stew; instant miso soup; custard style yoghurts; yoghurt 
desserts; chilled meals made from fish; potato fritters; 
bottled vegetables; vegetable-based entrees; 
vegetable-based snack foods; vegetable stock; 
prepared vegetable dishes; vegetable chips; salted 
nuts; gumbo; scotch eggs; corned beef hash; prepared 
dishes consisting primarily of fishcakes, vegetables, 
boiled eggs, and broth (oden); frozen prepared meals 
consisting principally of vegetables; chicken croquettes; 
chicken stock; chicken balls; legume salads; soy-based 
snack foods; meat boiled down in soy sauce (tsukudani 
meat); bologna; matzo ball soup; powdered milk for 
food purposes; mixes for making soup; mixes for 
making broths; vegetable soup preparations; veal 
stock; potato chips; potato flakes; potato-based 
gnocchi; potato dumplings; potato pancakes; potato 
fritters; mashed potato; potato salad; potato snacks; 
radish cubed kimchi (kkakdugi); consommes; 
mincemeat made from fruits; stuffed cabbage rolls; 
coconut shrimp; canned pork and beans; soups; 
croquettes; beef jerky; sugar-coated fruits on a stick; 
nut-based snack foods; nut-based food bars; spiced 
nuts; prepared nuts; olives stuffed with feta cheese in 
sunflower oil; olives stuffed with red peppers; olives 
stuffed with red peppers and almonds; olives stuffed 
with almonds; olives stuffed with pesto in sunflower oil; 
omelets; breaded and fried jalapeno peppers; 
vegetable marrow paste; pollen prepared as foodstuff; 
french fries; quenelles; rhubarb in syrup; beef stew; 
hash brown potatoes; rosti [fried grated potato cakes]; 
roast chestnuts; roasted nuts; potato-based salads; 
potato-based snack foods; snack foods based on nuts; 

meat-based snack foods; tofu-based snacks; snack 
foods based on vegetables; snack foods based on 
legumes; soy chips; soy burger patties; puffed pork 
rind; potato sticks; canned soups; extracts for soups; 
soup concentrates; soup pastes; soup (preparations for 
making -); soup powders; soup cubes; teriyaki chicken; 
frozen appetizers consisting primarily of chicken; frozen 
appetizers consisting primarily of seafood; tofu; tofu 
burger patties; vegetable burgers; vegetarian 
sausages; clam juice; hazelnuts, prepared; prepared 
snails [escargot]; yucca chips; tzatziki; prepared salads; 
preparations for making bouillon; onion rings; stock 
[prepared]; soya [prepared]; edible birds' nests; ready 
cooked meals consisting wholly or substantially wholly 
of meat; ready cooked meals consisting wholly or 
substantially wholly of game; ready cooked meals 
consisting wholly or substantially wholly of poultry; pre-
cooked miso soup; pre-cooked soup; pre-cooked curry 
stew; pre-packaged dinners consisting primarily of 
game; cooked meals consisting principally of fish; 
chilled foods consisting predominately of fish; prepared 
meals consisting primarily of meat substitutes; white 
pudding; sausages in batter; spicy beef broth 
(yukgaejang). 

  Klasse 30   Baked goods, confectionery, chocolate and desserts; 
ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; coffee, 
teas and cocoa and substitutes therefor; salts, 
seasonings, flavourings and condiments; processed 
grains, starches, and goods made thereof, baking 
preparations and yeasts; sugars, natural sweeteners, 
sweet coatings and fillings, bee products; pineapple 
fritters; french toast; flavoured popcorn; snack food 
products consisting of cereal products; snack food 
products made from potato flour; snack foods prepared 
from maize; snacks manufactured from muesli; banana 
fritters; baozi [stuffed buns]; flaky pastry containing 
ham; pretzels; brioches; bean jam buns; frankfurter 
sandwiches; buckwheat jelly (memilmuk) 
[confectionery]; burritos; calzones; chalupas; 
cheeseburgers [sandwiches]; chimichanga; chinese 
steamed dumplings (shumai, cooked); grain-based 
chips; crisps made of cereals; chow mein; chow mein 
[noodle-based dishes]; crackers made of prepared 
cereals; crackers flavoured with meat; crackers 
flavoured with vegetables; crackers flavoured with 
herbs; crackers flavoured with cheese; crackers 
flavoured with spices; fish crackers; crepes; egg pies; 
empanadas; enchiladas; chocolate-based ready-to-eat 
food bars; fajitas; pastries containing vegetables and 
fish; rice-based prepared meals; prepared meals in the 
form of pizzas; prepared meals containing [principally] 
pasta; pies containing meat; meat pies; meat pies 
[prepared]; fresh pies; fresh pizza; fresh sausage rolls; 
stir fried rice cake [topokki]; egg rolls; spring rolls; 
prawn crackers; fried corn; chilled pizzas; frozen pastry 
stuffed with meat; frozen pastry stuffed with vegetables; 
filled baguettes; pasta containing stuffings; chinese 
stuffed dumplings (gyoza, cooked); filled bread rolls; 
vegetable pies; pellet-shaped rice crackers (arare); rice 
based dishes; meals consisting primarily of pasta; corn 
kernels being toasted; toasted sandwiches; toasted 
cheese sandwich; toasted cheese sandwich with ham; 
chips [cereal products]; cereal-based snack food; 
gimbap [korean rice dish]; mincemeat pies; flapjacks; 
hamburgers being cooked and contained in a bread 
roll; hamburgers contained in bread rolls; hot sausage 
and ketchup in cut open bread rolls; millet cakes; hot 
dog sandwiches; snack food products made from 
cereal flour; snack food products made from rice flour; 
snack food products made from soya flour; snack foods 
made from corn; snack foods made from corn and in 
the form of puffs; snack foods made from corn and in 
the form of rings; puffed corn snacks; cereal snack 
foods flavoured with cheese; jiaozi [stuffed dumplings]; 
canapes; caramel coated popcorn with candied nuts; 
kimchi pancakes (kimchijeon); sticky rice cakes 
(chapsalttock); shrimp dumplings; preserved pizzas; 
korean-style pasta soup [sujebi]; glutinous pounded 
rice cake coated with bean powder (injeolmi); stir-fried 
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noodles with vegetables (japchae); cheese curls 
[snacks]; macaroni with cheese; pumpkin porridge 
(hobak-juk); lasagne; seaweed flavoured corn chips; 
maize, roasted; corn chips; vegetable flavoured corn 
chips; macaroni salad; microwave popcorn; 
sandwiches containing fish fillet; sandwiches containing 
meat; steamed buns stuffed with minced meat (niku-
manjuh); caramel coated popcorn; crackers filled with 
cheese; mung bean pancakes (bindaetteok); nachos; 
ready-made dishes containing pasta; noodle-based 
prepared meals; canned pasta foods; pasta salad; 
okonomiyaki [japanese savory pancakes]; pasta 
dishes; pastries containing vegetables and meat; 
pastries containing vegetables and poultry; pies; pies 
containing fish; pies containing poultry; pies containing 
vegetables; pies containing game; pies [sweet or 
savoury]; stir-fried rice; pancakes; green onion pancake 
[pajeon]; prepared savory foodstuffs made from potato 
flour; savory pastries; pizza crust; pizza bases; 
prepared pizza meals; pizza; pizzas [prepared]; candy 
coated popcorn; pot pies; puffed cheese balls [corn 
snacks]; popcorn; quesadillas; quiches; ramen 
[japanese noodle-based dish]; ravioli; ravioli [prepared]; 
rice mixed with vegetables and beef [bibimbap]; rice 
crisps; prepared rice dishes; rice dumplings; rice 
dumplings dressed with sweet bean jam (ankoro); rice 
crackers; rice cakes; rice biscuits; rice salad; rice-based 
snack food; risotto; salted tarts; samosas; sandwiches; 
sandwiches containing fish; sandwiches containing 
chicken; sandwiches containing minced beef; 
sandwiches containing salad; pork pies; rice crackers 
[senbei]; sesame snacks [confectionery]; snack foods 
made from wheat; snack food products made from 
cereal starch; snack food products made from maize 
flour; snack food products made from rusk flour; snack 
foods made of whole wheat; cheese flavored puffed 
corn snacks; spaghetti and meatballs; canned spaghetti 
in tomato sauce; extruded wheat snacks; pre-baked 
pizzas crusts; meals consisting primarily of rice; snack 
foods consisting principally of bread; pre-packaged 
lunches consisting primarily of rice, and also including 
meat, fish or vegetables; snack foods consisting 
principally of extruded cereals; prepared meals 
containing [principally] rice; wonton chips; wontons; soft 
pretzels; wholewheat crisps; poultry and game meat 
pies; wrap [sandwich]; sausage rolls; prepared 
foodstuffs in the form of sauces; pasta-based prepared 
meals; onion biscuits. 

  Klasse 31   Foodstuffs and fodder for animals; agricultural and 
aquacultural crops, horticulture and forestry products; 
live animals, poultry for breeding. 

  Klasse 32   Beer and beer-based beverages; non-alcoholic 
beverages; preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); preparations for 
making alcoholic beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366269 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201712515 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RCEE GmbH, Haferwende 37, DE-28357 BREMEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Toy vehicles, scale model vehicles, remote-controlled 

toy vehicles, mobiles [toys], models [toys], toys. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366273 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712516 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. Rehfeld Fashion Aktiengesellschaft, Modering 5, 
DE-22457 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; wallets, women's 

bags and men's bags, hand bags, briefcases, purses, 
garment bags for travel, suitcases, toiletry bags, 
cosmetic bags (sold empty), vanity cases, travelling 
cases of leather, holdalls, backpacks, key cases, key 
wallets, shopping bags, pouches and envelopes of 
leather and imitations of leather, for packaging; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks. 

  Klasse 25   Clothing; belts [clothing]; neck scarfs [mufflers]; gloves 
[clothing]; neckties; hand warmers [clothing]; boas 
[clothing]; bandeaux [clothing]; headbands [clothing]; 
wraps [clothing]; footwear; headgear. 

  Klasse 35   Retail services, wholesale services and mail order 
retail services, also via the Internet in the field of 
clothing, footwear, headgear, bags and luggage, 
leather goods, textile goods, sporting articles, 
perfumery and jewellery; bringing together of goods, for 
others, for presentation purposes; administrative order 
processing; invoicing, including within the framework of 
e-commerce. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366274 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712517 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.11, EM, 016028474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cellink AB, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-41346 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 40   3D printing services; customized printing of three-

dimensional shaped parts using rapid prototyping 
equipment; 3D bioprinting; bioprinting. 

  Klasse 42   Platform as a service (PaaS); hosting platforms on the 
internet; programming of software for internet 
platforms; hosting an on-line community web site 
featuring a platform for sharing of 3D models for 3D 
bioprinting; hosting an online website for creating an 
on-line community for professionals in the 3D 
bioprinting industry; hosting an online website for 
creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social 
networking and share 3D models for 3D bioprinting. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366316 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201712522 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, EM, 016258949 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Attido Oy, Keilaranta 8, FI-02150 ESBO, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software and systems for financial matters, 
financial management and business administration; 
publications downloaded in electronic form from the 
internet relating to financial matters, financial 
management and business administration. 

  Klasse 35   Management and compilation of computerized 
databases relating to financial matters, financial 
management and business administration; compilation 
and systemization of information into computer 
databases relating to financial matters, financial 
management and business administration; 
computerized business and financial information 
retrieval, storage, statistics and processing relating to 
financial matters, financial management and business 
administration. 

  Klasse 42   Design and development of computer software and 
systems relating to financial matters, financial 
management and business administration; computer 
programming relating to financial matters, financial 
management and business administration; advisory 
and consultancy services relating to computer software 
and systems in financial matters, financial management 
and business administration; installation, servicing, 
maintenance, updating and support of computer 
programs and systems relating to financial matters, 
financial management and business administration; 
database design, development and hosting relating to 
financial matters, financial management and business 
administration; technical project management relating 
to data processing in financial matters, financial 
management and business administration; data 
security services relating to financial matters, financial 
management and business administration; technical 
computer system and software auditing relating to 
financial matters, financial management and business 
administration; providing temporary use of non-
downloadable computer software relating to financial 
matters, financial management and business 
administration. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366319 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712523 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.25, CN, 22044294 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trade mark contains two parts, the first part is 

made up of two Chinese characters, the first character 
means rice, the second character means home; the 
second part is English letters MIJIA. 

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

 The two Chinese characters read as MIJIA. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The two Chinese characters read as MIJIA. 
(730) Innehaver: 

 Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District, CN-100085 BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Wood pulp paper; paper tapes and cards for the 

recordal of computer programmes; towels of paper; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
pamphlets; figurines [statuettes] of papier mâché; 
books; photograph stands; wrapping paper / packing 
paper; bookbinding material; clips for offices / staples 
for offices; ink; stamp pads; fountain pens; gummed 
tape [stationery]; drawing instruments; painters' easels; 
teaching materials [except apparatus]; tailors' chalk; 
modelling materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366350 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201712525 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 
No:2, Çayirova, TR-KOCAELI, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor land vehicles and their parts included in this 

class; motors and engines for land vehicles; 
motorcycles; mopeds, bicycles and their bodies; 
handlebars and mudguards for bicycles, vehicle bodies; 
tipping bodies for trucks; trailers for tractors; frigorific 
bodies for land vehicles; trailer hitches for vehicles, 
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dampers for vehicle, lifting devices, vehicle seats; 
head-rests for vehicle seats; safety seats for children, 
for vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers 
(shaped); sun-blinds adapted for vehicles, direction 
signals and arms for direction signals for vehicles; 
windscreen wipers and wiper arms for vehicles, inner 
and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; tire-
fixing sets comprised of tire patches and tire valves for 
vehicles, windows for vehicles, safety windows for 
vehicles, rearview mirrors and wing mirrors for vehicles, 
anti-skid chains for vehicles; luggage carriers for 
vehicles; bicycle and ski carriers for cars; saddles for 
bicycles or motorcycles, air pumps for vehicles, for 
inflating tires, anti-theft alarms for vehicles, horns for 
vehicles, safety belts for vehicle seats, air bags (safety 
devices for automobiles), baby carriages, wheelchairs, 
pushchairs, wheelbarrows; shopping carts; single or 
multi-wheeled wheelbarrows; shopping trolleys; grocery 
carts; handling carts, rail vehicles, locomotives; trains; 
trams; waggons; cable cars; chairlifts, vehicles for 
locomotion by water and their parts, other than their 
motors and engines, vehicles for locomotion by air and 
their parts, other than their motors and engines. 

  Klasse 37   Construction services, rental of construction machines 
and equipment; cleaning services for buildings (interior 
and exterior), public areas, industrial premises; 
disinfecting, vermin exterminating services, other than 
for agriculture, rental of cleaning machines and 
equipment; vehicles service stations for land vehicles, 
maintenance, repair and refueling of land vehicles; 
vehicles service stations for marine vehicles, 
maintenance, repair and refueling of marine vehicles; 
repair and maintenance of air vehicles; upholstering, 
repair and restoration of furniture; installation, 
maintenance and repair of heating, cooling and sanitary 
installations; cleaning, care and repair of clothing; 
installation, maintenance and repair of industrial 
machines and equipment, office machines and 
equipment, communication apparatus, electric and 
electronic appliances; repair and maintenance of lifts; 
clock and watch repair; mining services and mining 
extraction; repair of shoes, bags and belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366366 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712526 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.08, SE, 2017/00922 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sveba-Dahlen AB, Industrivägen 8, SE-51382 

FRISTAD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines for bakery production; spiral mixers 
(machines for bakery production); bowl lifters; bulk 
hoppers (machines for bakery production); dough 
containers with dough dividers (machines for bakery 
production); cone rounders (machines for bakery 
production); belt rounders (machines for bakery 
production); elevators for bakery production; 
prover/conveyors (machines for bakery production); 
moulders (machines for bakery production); bun 
dividers/rounders (machines for bakery production); 
baguette moulders (machines for bakery production); 
rusk dividers/snappers (machines for bakery 
production); pullers (machines for bakery production); 
provers (machines for bakery production); depanners 

(machines for bakery production); dough- and bread 
conveyors (machines for bakery production); elevator 
operating apparatus; sprayers (machines for bakery 
production); beating machines; dough sheeters 
(machines for bakery production); bread saws and 
bread cutting machines (machines for bakery 
production); bowl lifters and bowl elevators; dish 
washing machines for industrial purposes; racks for 
rack oven machines; injectors for pastries (machines 
for baking production); tray-cleaner machines 
(machines for baking production); moulds and baking 
trays for bakery machines. 

  Klasse 9   Dosage dispensers for water and apparatuses for 
measuring; recorded computer programs; dosage 
dispensers; control panels (electricity); computer 
peripheral devices; quantity indicators; electric control 
apparatus; scales; volume indicators; monitoring 
apparatus, electric. 

  Klasse 11   Commercial apparatus and installations for baking; 
ovens; baking ovens; apparatus for air treatment in 
climatic chambers; cooking cabinets; heated cabinets; 
chiller cabinets; refrigerating cabinets; freezers; 
retarding cabinets for dough; air conditioning 
apparatus; tanks for sour dough. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366367 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201712527 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.14, GB, 

UK00003218587 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 21Three Clothing Company Limited, 49-51 Dale Street, 
GB-M12HF MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Luggage; bags; back packs; rucksacks; holdalls; 

sports bags; shoe bags; satchels; wallets; purses; 
umbrellas; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; clothing, footwear and 
headgear for children. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services and online retail and 
wholesale services, all relating to cosmetics, toiletries, 
eyewear, spectacles and sunglasses, key rings, 
jewellery, clocks and watches, printed matter, printed 
publications, books, stationery, luggage, bags, back 
packs, rucksacks, holdalls, sports bags, shoe bags, 
satchels, wallets, purses, umbrellas, household textile 
articles, clothing, footwear, headgear, clothing for 
children, footwear for children, headgear for children, 
badges for wear, patches, belt clasps, buckles, hair 
ornaments, toys, games and playthings; organisation, 
operation and supervision of loyalty programmes and of 
sales and promotional incentive schemes; advertising; 
marketing; promotional services; trade fairs; 
organisation of fashion shows for commercial or 
promotional purposes; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366374 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201712528 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen 
Watch  Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, JP-TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watches, clocks and parts and fittings thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366387 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201712529 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.02, DE, 

302017101016 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDITION [FIRE] 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Str. 1, DE-94118 
JANDELSBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; camper vans, mobile homes and motor 

caravans, caravans, spare parts and fittings therefore 
(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 for breakdown assistance; repair, 
maintenance, servicing and installation services, 
namely for caravans and motor caravans; vehicle 
washing, in particular of 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 
motorized vehicles; rental of motor vehicles, in 
particular caravans and motor caravans; garage and 
parking place rental; rental of parking places and 
pitches on campsites; distribution of electricity, energy 
and water, in particular to supply columns at campsites; 
car transport; organizing and arranging travel; 
arrangement of transport; escorting of travelers; rental 
of caravans. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366394 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201712530 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Himla AB, Överby Gård, SE-75592 UPPSALA, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers including table linen, 
pillow casings, curtains, travelling rugs, bed linen, 
towels, textile products for the kitchen, roll of cloths. 

  Klasse 27   Carpets. 
  Klasse 35   Retail services of soaps, perfumery, essential oils, 

bath salts, hair lotions, candles and wicks for lighting, 
cutlery, lamps, lamp casings, furniture, mirrors, picture 
frames, cushions, pillows, mattresses, packing 
containers of plastic, curtain holders not of textile 
material, curtain hooks, curtain rings, figurines 
(statuettes) of wood, wax, plaster or plastics, 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, 
candle holders, cups, plates and bowls, barbeque 
gloves, oven mittens, napkin holders of metal or glass, 
textiles and textile goods, bed and table covers 
including table linen, pillow casings, curtains, travelling 
rugs, bed linen, towels, textile products for the kitchen, 
cloth, clothing, footwear, headgear, carpets, toys, soft 
toys for example stuffed dolls and stuffed animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366397 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712532 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 
Sudbrackstr. 56, DE-33611 BIELEFELD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, preparations for 

body and beauty care, hair lotions. 
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, baby food; plasters, materials 
for dressings; disinfectants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366402 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712533 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.13, BX, 1348463 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366412 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201712534 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.29, AT, AM 

1923/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sanlas Holding GmbH, Parkstrasse 11, AT-8010 

GRAZ, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Retirement home services. 
  Klasse 44   Medical clinic services; convalescent home services; 

nursing home services; sanatorium services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366416 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201712535 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.19, EM, 015954415 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE HUMBLE CO. 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Humble Co. AB, Forskningsringen 44, SE-17462 
SUNDBYBERG, Sverige 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair and skin care preparations; toiletries; 
oral hygiene preparations; dentifrice; non-medicated 
toothpaste; mouthwash; tooth bleaching preparation; 

tooth cleaning preparations; sets of cosmetic oral care 
products; dentifrices in the form of chewing gum. 

  Klasse 21   Brushes and brush-making articles; cosmetic and 
toilet utensils and bathroom articles; dental cleaning 
articles; toothbrushes; toothbrushes; interdental 
brushes for cleaning the teeth; toothbrush containers; 
toothbrush containers; containers for dentifrices; 
toothbrush holders; toothbrush holders; toothbrushes, 
electric; electric toothbrushes; toothbrush bristles; 
toothbrushes for pets; oral care kits comprising 
toothbrushes and floss; floss for dental purposes; 
dental floss dispensers; battery-powered dental 
flossers; floss for dental purposes; dental floss hoops; 
and parts and fittings for all the aforesaid goods 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366432 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201712536 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.04, BX, 1353238 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints; varnishes, lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; colorants; mordants, 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
use in painting, decorating, printing and art. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366440 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201712537 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.06, BX, 1348001 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366441 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201712538 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.06, BX, 1348002 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366477 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712540 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Teeling Whiskey Company Ltd, 13-17 Newmarket, IE-

DUBLIN 8, Irland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages; whiskey. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366483 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201712541 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.27, CH, 704784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Emmi AG, Landenbergstrasse 1, CH-6005 LUZERN, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
dairy products; cheese, particularly goat cheese and 
sheep cheese; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366500 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712545 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.01, EM, 015497191 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SCHATTDECOR AG, Walter-Schatt-Allee 1-3, DE-

83101 THANSAU, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Printed decorative paper; decorative films of paper. 
  Klasse 17   Plastic film, decorative films of plastic. 
  Klasse 27   Tapestry; wallpaper; floor covering materials for 

existing floors. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366548 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712551 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Autoinjectors prefilled for the administration of 
pharmaceutical preparations. 

  Klasse 10   Autoinjectors for the administration of pharmaceutical 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366549 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712552 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Autoinjectors prefilled for the administration of 
pharmaceutical preparations. 

  Klasse 10   Autoinjectors for the administration of pharmaceutical 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366557 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712555 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.10, EM, 016342347 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, KR-SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Dish washers; electric mixers for household purposes; 

electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaners; electric washing machines for household 
purposes; robotic vacuum cleaners. 

  Klasse 9   Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for 
mobile phones; wireless headsets for smart phones; 
wireless headsets for tablet computers; rechargeable 
batteries; battery chargers; leather cases for mobile 
phones; leather cases for smart phones; leather cases 
for tablet computers; flip covers for mobile phones; flip 
covers for smart phones; flip covers for tablet 
computers; tablet computers; television receivers; 
audio electronic components, namely, surround sound 
systems; digital set-top boxes; DVD players; light 
emitting diode displays; monitors; 3D eye glasses; 
computers; printers for computers; semiconductors; 
computer software; television sets; watches that 
communicate data to personal digital assistants, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; watchbands that 
communicate data to personal digital assistants, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; bracelets that 
communicate data to personal digital assistants, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks. 

  Klasse 11   Air conditioners; air sterilizers; electric ovens; electric 
laundry dryers; electric refrigerators; light emitting 
diodes lamps; microwave ovens; air purifiers. 

  Klasse 14   Clocks; parts and fittings for watches; wristwatches; 
electronic clocks and watches; bracelets [jewelry]; 
watchbands; control clocks [master clocks]; watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366618 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201712566 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, US, 87330942 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kav Holdings LLC, Suite 172, 1107 Fair Oaks Avenue, 
US-CA91030 SOUTH PASADENA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutritional supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366660 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712571 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Martin Paul KG, Wienerstrasse 190, AT-3100 ST. 

PÖLTEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Aerated beverages [with coffee, cocoa or chocolate 
base]; extracts of coffee for use as flavours in 
beverages; coffee-based beverages. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; cola; carbonated non-
alcoholic drinks; non-alcoholic beverages flavoured 
with coffee; non-carbonated soft drinks; cola drinks; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; fruit-
flavoured beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); low alcoholic 
drinks; alcoholic carbonated beverages, except beer; 
spirits [beverages]; wine coolers [drinks]; beverages 
containing wine [spritzers]; edible alcoholic beverages; 
alcoholic fruit cocktail drinks; alcoholic coffee-based 
beverage. 

  Klasse 35   Advertising services to promote the sale of beverages; 
providing consumer product information relating to food 
or drink products; advertising services for the promotion 
of beverages; retail services in relation to non-alcoholic 
beverages; wholesale services in relation to non-
alcoholic beverages; wholesale services in relation to 
alcoholic beverages (except beer); retail services in 
relation to alcoholic beverages (except beer). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366688 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201712575 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.21, CH, 699373 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-
4123 ALLSCHWIL, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366690 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201712576 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.08, CH, 706025 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366691 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201712577 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.08, CH, 706026 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366728 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712580 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.11, CH, 704618 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Providing medical information; providing health 

information in the field of oncology. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366732 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201712581 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, US, 87/323411 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axovant Sciences GmbH, c/o Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 BASEL, Sveits 

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

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366733 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201712582 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, US, 87/323410 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axovant Sciences GmbH, c/o Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 BASEL, Sveits 

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

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366734 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201712583 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, US, 87/323397 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axovant Sciences GmbH, c/o Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 BASEL, Sveits 

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

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366735 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201712584 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, US, 87/323391 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axovant Sciences GmbH, c/o Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 BASEL, Sveits 

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

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366736 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201712585 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, US, 87/323388 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axovant Sciences GmbH, c/o Vischer AG, 
Aeschenvorstadt 4, CH-4010 BASEL, Sveits 

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

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366755 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201712586 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Art & Design International INC., B2, 85, Yanghwa-ro, 

Mapo-Gu, KR-SEOUL, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Aromatics for household purposes; make-up; 
cosmetic preparations for baths; non-medicated hair 
care preparations; shampoos; toiletries; 
cleaning/polishing/scouring and abrasive preparations; 
cleaning/polishing and scouring preparations; cosmetic 
preparations for skin care; skin cleansers; cosmetics for 
animals; adhesive for false eyelashes, hair and nails; 
false eyelashes; dentifrices; perfume; cosmetic soaps; 
mask pack for cosmetic purposes; pre-moistened 
cosmetic tissues; cosmetics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366796 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201712592 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASKET AB, Regeringsgatan 109, SE-11139 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; belts [clothing]; bottoms 

[clothing]; button down shirts; casual shirts; casual 
trousers; denims [clothing]; gloves [clothing]; jerseys 
[clothing]; jackets [clothing]; hoods [clothing]; knitwear 
[clothing]; menswear; men's socks; loungewear; 
outerclothing for men; outerclothing; overcoats; polo 
shirts; pants; ready-made clothing; pullovers; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; shirts; shorts; socks; 
tee-shirts; sweat shirts; sweaters; underpants; trousers; 
underwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366798 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201712594 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.16, EM, 016476707 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, DE-
51373 LEVERKUSEN, Tyskland 

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

preparations for the treatment of cancer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366815 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712600 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, JP, 2016-123507 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-chome, 

Kita-ku, JP-530-8203 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Gin; awamori [distilled rice spirits]; sake substitute; 
Japanese white liquor (shochu); Japanese sweet rice-
based mixed liquor (shiro-zake); sake; naoshi 
[Japanese liquor]; Japanese shochu-based liquor 
(mirin); western liquors (in general); alcoholic fruit 
beverages; Japanese shochu-based beverages 
(chuhai); beer-flavored alcoholic beverages containing 
neither malt nor oats; beer-flavored alcoholic 
beverages containing malt or oats (except beers and 
low malt beers); Chinese liquors (in general); flavored 
liquors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366829 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201712603 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wacken Brauerei Holding GmbH, Gehrn 13, DE-25596 
WACKEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; isotonic drinks; aperitifs, 

non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; juices; fruit juice 
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; aerated water; lemonades; malt 
beer; mineral water [beverages]; beer; beer-based 
cocktails; powders for effervescing beverages; pastilles 
for effervescing beverages; smoothies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366865 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201712606 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.26, DK, VA 2017 

00214 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Quilts of Denmark A/S, Pantonevej 1, DK-6580 
VAMDRUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture; beds; mattresses; cushions; pillows; 

bedding, except linen. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 

classes, bed and table covers; eiderdowns [down 
coverlets]; covers for eiderdowns, down coverlets and 
cushions; bed throws; eiderdowns [down coverlets]; 
bed blankets; bed linen; bed linen; duvets filled with 
goose feathers; duvets filled with goose feathers. 

  Klasse 35   Advertising; retailing and wholesaling, including via 
information networks, of furniture, beds, mattresses, 
cushions, pillows, duvets, bed covers, bed blankets, 
bed clothes, bed linen and bedding; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366904 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201712612 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.13, DE, 30 2017 014 

520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 perora GmbH, Im Neuenheimer Feld 518, DE-69120 
HEIDELBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic foods; food supplements; medical 

preparations for the diagnosis, prevention and 
treatment of diabetes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366913 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712613 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.07, DE, 30 2017 009 

232 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deichmann SE, Deichmannweg 9, DE-45359 ESSEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Goods made of leather or imitations of leather, namely 

folding briefcases, briefcases, holdalls, work bags, belt 
bags and hip bags, bags for campers, document cases, 
travel baggage, vanity cases, not fitted, travelling sets, 
straps for handbags, saddlebags, make-up bags sold 
empty, shoulder bags, beach bags, bags; hand bags; 
beach bags; shopping bags; sports and leisure bags 
not adapted to their content; rucksacks; trunks and 
suitcases; travelling bags; beauty cases; school bags; 
satchels; purses; wallets; key cases of leather or 
leather imitations; umbrellas, parasols. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; socks; stockings; 
hosiery; belts for clothing; insoles. 

  Klasse 35   Retail services relating to clothing, footwear, 
headgear, care preparations for shoes and textiles, 
leather goods, bags, sporting articles, toys, perfumery, 
cosmetics, spectacles, jewellery; online retail services 
and mail order retail services, included in this class, 
relating to clothing, footwear, headgear, care 
preparations for shoes and textiles, leather goods, 
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics, 
spectacles, jewellery; the bringing together and 
displaying of clothing, footwear, headgear, care 
preparations for shoes and textiles, leather goods, 
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics, 
spectacles, jewellery, enabling customers to 
conveniently view and purchase such goods; 
advertising. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366914 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712614 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.07, DE, 30 2017 009 

231 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deichmann SE, Deichmannweg 9, DE-45359 ESSEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Goods made of leather or imitations of leather, namely 

folding briefcases, briefcases, holdalls, work bags, belt 
bags and hip bags, bags for campers, document cases, 
travel baggage, vanity cases, not fitted, travelling sets, 
straps for handbags, saddlebags, make-up bags sold 
empty, shoulder bags, beach bags, bags; hand bags; 
beach bags; shopping bags; sports and leisure bags 
not adapted to their content; rucksacks; trunks and 
suitcases; travelling bags; beauty cases; school bags; 
satchels; purses; wallets; key cases of leather or 
leather imitations; umbrellas, parasols. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; socks; stockings; 
hosiery; belts for clothing; insoles. 

  Klasse 35   Retail services relating to clothing, footwear, 
headgear, care preparations for shoes and textiles, 
leather goods, bags, sporting articles, toys, perfumery, 
cosmetics, spectacles, jewellery; online retail services 
and mail order retail services, included in this class, 
relating to clothing, footwear, headgear, care 
preparations for shoes and textiles, leather goods, 
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics, 
spectacles, jewellery; the bringing together and 
displaying of clothing, footwear, headgear, care 
preparations for shoes and textiles, leather goods, 
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics, 
spectacles, jewellery, enabling customers to 
conveniently view and purchase such goods; 
advertising. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366956 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201712620 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, BX, 1348342 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366965 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201712621 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.01, BX, 1347700 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366968 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201712622 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.08, DE, 30 2017 003 

112 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. Loges + Co. GmbH, Schützenstr. 5, DE-21423 
WINSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances; 

pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for healthcare; medicines; balanced 
dietary products adapted for medical use, particularly 
on the basis of vitamins, mineral salts, trace elements 
and vegetable components, either single or in 
combination; dietetic substances adapted for medical 
purposes/healthcare in the form of balanced dietary 
products; dietetic substances adapted for medical 
purposes/healthcare, particularly on the basis of 
vitamins, mineral salts, trace elements, fibres and 
vegetable components, either single or in combination, 
included in this class; non-medical dietary foodstuffs (in 
terms of dietary supplements) on the basis of vitamins, 
mineral salts, trace elements, either single or in 
combination; dietary supplements for medical 
purposes/healthcare, particularly predominantly 
consisting of vitamins, mineral salts, trace elements 
and vegetable components, either single or in 
combination, included in this class; dietary supplements 
for non-medical purposes/healthcare, particularly 
predominantly consisting of vitamins, mineral salts, 
trace elements and vegetable components, either 
single or in combination, included in this class; non-
medical dietary supplements on the basis of and/or in 
the form of vitamin and/or mineral salts and/or mineral 
nutriments and/or trace elements and/or provitamins; 
sanitary preparations for medical purposes; food for 
babies; plasters; materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides; herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366970 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712623 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.02, BX, 1349619 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366971 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712624 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.02, BX, 1349614 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366978 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201712627 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, EM, 016600199 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366979 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201712628 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, EM, 016600124 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366980 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201712629 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, EM, 016600141 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366981 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201712630 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, EM, 16400806 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ellida B.V., Gyroscoopweg 6, NL-1042AB 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Apparatus for locomotion by land; bicycles, bikes and 

all kinds of bicycle accessories included in this class. 
  Klasse 35   Retail services (including online retail services) 

relating to bicycles, bikes and all kinds of bicycle 
accessories. 

  Klasse 37   Bicycle repair services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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(111) Int.reg.nr: 1366985 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201712632 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, EM, 016600173 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367032 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201712650 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.19, CH, 705608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Emmi AG, Landenbergstrasse 1, CH-6005 LUZERN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery products; edible ices; 
sugar, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367036 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712651 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHAUX & ENDUITS DE ST ASTIER, La Jarthe, FR-
24110 SAINT-ASTIER, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Non-metallic building materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1367040 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712652 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.03, FR, 4334927 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAMBOUR MOON 
(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 14   Watches, watch bands, watch cases, movements for 

timepieces. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367317 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201712699 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.23, GB, 

UK00003198377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Camelot UK Bidco Limited, Friars House 160 

Blackfriars Road, GB-SE18EZ LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Compact discs (audio-video); compact discs (read 
only memory); computer programs (recorded); 
computer programs (downloadable software); computer 
software applications (downloadable). 

  Klasse 35   Business management; business consultation 
services; business auditing; business management and 
organization consultancy; commercial information 
agencies; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; marketing 
research; publication of publicity texts; providing 
business information via a website; providing on-line 
service for business administration in the field of 
intellectual property assets management. 

  Klasse 41   Educational information; providing online electronic 
publications (non-downloadable); publication of texts 
other than publicity texts; publication of books; 
publication of electronic books and journals online. 

  Klasse 42   Cloud computing; computer rental; computer 
programming; computer software design and 
consultation; rental of computer software; digitization of 
documents; electronic data storage; installation and 
maintenance of computer software; provision of 
scientific information; scientific research; providing 
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search engines for the internet; providing information in 
relation to technical and scientific research and articles, 
via an online database. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; domain name services; 
providing online consultancy relating to the 
management of intellectual property. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.05 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 296541 
(151) Reg.dato.: 2018.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.02.08 

(210) Søknadsnr.: 201801948 
(220) Inndato: 2018.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chanette Anderson, Jukserei, Choriner Strasse 6, DE-
10119 BERLIN, Tyskland 
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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.: 1353061 
(210) Søknadsnr.: 201708507 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.11.27 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers and herb liqueurs); 

wines and sparkling wines. 
 
(730) Innehaver: 

 Badischer Winzerkeller eG, Zum Kaiserstuhl 16, DE-
79206 BREISACH, Tyskland 

 Innsiger: 
 William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 

Distillery, GB-DUFFTOWN BANFFSHIRE, 
Storbritannia 

 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294776 
(210) Søknadsnr.: 201705122 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.11.13 

(540) Gjengivelse av merket 

LUCKY JACK 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker, særlig sodavann, juice og 
isotoniske drikker; øl. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl, særlig vin og 
brennevin. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester i forbindelse med ikke-
alkoholholdige drikker, øl og alkoholholdige drikker. 

 
(730) Innehaver: 

 Lervig Aktiebryggeri AS, Vierveien 1, 4016 
STAVANGER, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Jack Daniel's Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, 

Suite 528, US-CA94903 SAN RAFAEL, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.02.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1351735 
(210) Søknadsnr.: 201708299 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.11.20 

(540) Gjengivelse av merket 

TENNESSEE DEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 33   Alcoholic beverages except beers. 
 
(730) Innehaver: 

 Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E Main St # 136, US-
TN37862-3531 SEVIERVILLE, USA 

 Innsiger: 
 William Grant & Sons Irish Brands Ltd, 4th Floor, 

Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, IE-2 DUBLIN, 
Irland 

 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.02.20 
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Avgjørelse av innsigelse 

(111) Reg.nr.: 1300319 
(210) Søknadsnr.: 201607352 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.10.17 
(540) Gjengivelse av merket 

h.o.l 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18  Baggage; hand bags; gym bags; casual bags; 
briefcases; rucksacks. 

  Klasse 24  Rugs (travelling -) [lap robes]; bed sheets; bathroom 
towels; hand towels. 

(730) Innehaver: 
HAPPYDRESS AB, Box 155, SE-74523 ENKÖPING, 
Sverige 
Innsiger: 
Huber Holding (Asia) Limited (company organized 
under the laws of Hong Kong), Unit 1001, 10th Floor 
Star House, 3 Salisbury Road, HK- KOWLOON, 
Hong Kong 
Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 
Avgjørelse: 
Beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 
1300319, ordmerket h.o.l, virkning i Norge er 
opphevet for varene i klasse 25 etter innsigelse, jf. 
varemerkeloven § 71 andre ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.02.08.

(111) Reg.nr.: 1314146 
(210) Søknadsnr.: 201611928 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.01.16 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; shoes; heelpieces for 

footwear and boots; insole; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; neckties; braces for clothing [suspenders]. 

(730) Innehaver: 
WANG ZHIHUA, No. 55, Community No. 2, Xingfu 
Village, Pengjie Town, Luqiao District, CN- TAIZHOU 
CITY ZHEJIANG PROVINCE, Kina 
Innsiger: 
Vibram SpA, Via Cristoforo Colombo, 5, IT-21041  
ALBIZZATE (VA), Italia 
Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 
Avgjørelse: 
Beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 
1314146, det kombinerte merket bissel, virkning i 
Norge er opprettholdt etter innsigelse, jf. 
varemerkeloven § 71 tredje ledd.  
Avgjørelsen ble endelig 2017.12.29. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201513435
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
5  Dietetic preparations adapted for medical use, 
food for babies; cultures of microorganisms for medical 
and veterinary purposes; substitutes for mothers milk; 
dietary supplements in the form of vitamins and 
minerals, dietetic substances and beverages for 
medical purposes; lactose for pharmaceutical purposes. 
29  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; proteins for human consumption in 
the form of milk and milk products; rennet; cheese 
powder; substitutes for milk and cream; milk and cream 
in powder form; milk based dessert mousses.  
30  Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery, ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), spices; ice; salad 
dressings; meat pies and meat pates; pizzas; puddings; 
dessert mousses (confectionery); rice pudding; powders 
and preparations for making cappuccino, cocoa, 
chocolate, coffee and tea beverages; beverages based 
on chocolate, cocoa and coffee; fruit coulis (sauces); 
dessert soufflées.  

(731) Søker: 
Arla Foods amba , Sønderhøj 14, 8260, VIBY J, DK 

(750) Fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO 
Søknad inngitt: 
2015.10.29 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.05.31): 
Den internasjonale registreringen nektes virkning i 
Norge
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.07.25 
Klagenemndas avgjørelse av 2017.11.15:
1 Klagen forkastes.  
2 Internasjonal registrering nr. 1271211 nektes virkning 
i Norge. 

Klagenemndas avgjørelse etter krav om overprøving av 
registrert foretaksnavn 

Krav nummer: 
2016/00551
Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: 
Aker Food AS 
Kravet ble mottatt av Patentstyret: 
2016.11.30 
Innehaver: 
Aker Food AS , Økern torg vei 3, 0580, OSLO, NO 
Kravstiller: 
Intellectual Property Holdings AS , Postboks 243, 1326, 
LYSAKER, NO 
Kravstillers fullmektig: 
Onsagers AS
Patentstyrets beslutning av 2017.03.16: 
Registreringen av foretaksnavnet Aker Food AS er ikke i strid 
med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas ikke til følge. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2017.05.16

Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager 
meddelt at klagen trekkes med endelig virkning.
Klagenemndas avgjørelse av 2018.02.20:
Klagesaken heves

(111) Reg.nr: 251595 
(210) Søknadsnr.: 200903949 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2009.04.20 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
3  Toalettpreparater, ikke for medisinske formål, 
hudpleiepreparater; penneformede applikatorer med 
hudpleiepreparater for behandling av kviser, hudproblemer og 
hudtilstand; kosmetikk, ansiktsservietter og -pads make-up 
fjernekluter og - pads, vatt i form av kluter og pads for 
kosmetisk bruk; hårpreparater; såper, parfymevarer og 
eteriske oljer; tannpussemidler.  
5  Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske 
hårpleiepreparater; medisinske preparter for behandling av 
kviser, hudproblemer og hudtilstand.  

(730) Innehaver: 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited , Dansome Lane, 
HU87DS, HULL , GB

(750) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, 
NO
Kravstiller: 
Karo Pharma AS , Karihaugveien 22, 1086, OSLO, NO 
Kravstillers fullmektig:
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PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS 
AS , Oscars gate 20, 0352, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet: 
2017.02.15

Innehavers fullmektig har 2017.03.09 begjært registreringen 
slettet. Grunnlaget for kravet er dermed bortfalt. 
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2017.05.22): 
Saken heves. 
Det tilkjennes ikke sakskostnader.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
Klage innkom 2017.07.24 og gjelder utelukkende 
sakskostnadsspørsmålet.
Klagenemndas avgjørelse av 2017.11.15:
1 Klagen tas til følge.  
2 I sakskostnader betaler Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited for Patentstyret kr 32 238,- (eks. mva.) til Karo 
Pharma AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. 
patentstyrelova § 9.

(111) Reg.nr: 251596 
(210) Søknadsnr.: 200903953 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2009.04.20 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 3  Toalettpreparater, ikke for medisinske formål; 
hudpleiepreparater; penneformede applikatorer med 
hudpleiepreparater for behandling av kviser, hudproblemer og 
hudtilstand, kosmetikk; ansiktsservietter og -pads, make-up 
fjernekluter og -pads, vatt i form av kluter og pads for 
kosmetisk bruk, hårpreparater; såper, parfymevarer og 
eteriske oljer; tannpussemidler.  
5  Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske 
hårpleiepreparater; medisinske preparter for behandling av 
kviser, hudproblemer og hudtilstand.  

(730) Innehaver: 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited , Dansome Lane, 
HU87DS, HULL , GB

(750) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, 
NO
Kravstiller: 
Karo Pharma AS , Karihaugveien 22, 1086, OSLO, NO 
Kravstillers fullmektig:
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS 
AS , Oscars gate 20, 0352, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet: 
2017.02.15

Innehavers fullmektig har 2017.03.09 begjært registreringen 
slettet. Grunnlaget for kravet er dermed bortfalt. 
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2017.05.22):
Saken heves. 
Det tilkjennes ikke sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
Klage innkom 2017.07.24 og gjelder utelukkende 
sakskostnadsspørsmålet.
Klagenemndas avgjørelse av 2017.11.15:
1 Klagen tas til følge.  
2 I sakskostnader betaler Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited for Patentstyret kr 32 238,- (eks. mva) til Karo Pharma 
AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. 
patentstyrelova § 9.
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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.: 0531776 
(210) Søknadsnr.: 199913048 
(151) Reg.dato: 1988.08.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.08.16 

(220) Inndato: 1999.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3    Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty 
care preparations, bubble bath, deodorants for 
personal use, chemical preparations for hair care and 
conditioning, medicinal or non-medicinal dentifrices, 
mouthwashes. 

  Klasse 5    Medicinal waters for the mouth, chemical products for 
sanitary purposes, disinfectants. 

  Klasse 21    Electric toothbrushes, oral irrigators, shaving 
brushes, powder puffs, brushes for the eyebrows, 
eyelash curlers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0694893 
(210) Søknadsnr.: 199806963 
(151) Reg.dato: 1998.05.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.05.20 

(220) Inndato: 1998.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLORIST 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Preparations for treating, washing, styling and 
perming hair, except preparations for hair dyeing and 
bleaching for professional use. 

  Klasse 21   Vessels to mix and apply hair treating liquids, except 
vessels to mix and apply hair dyeing and colouring 
liquids for professional use; dosing systems and 
receptacles, utensils for cosmetics, in particular combs 
sponges and brushes (except paintbrushes) excluding 
those made of metal, included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0697332 
(210) Søknadsnr.: 199808371 
(151) Reg.dato: 1998.07.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.09 

(220) Inndato: 1998.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

DÜSSELDORF, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations for 
treating and cleaning hair, soap substitutes, washing 
preparations. 

  Klasse 21   Mechanical implements for cosmetic treatment 
(included in this class); sponges; brushes (except 
paintbrushes), apparatus and vessels for applying hair 
dyes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0700234 
(210) Søknadsnr.: 199810172 
(151) Reg.dato: 1998.02.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.05 

(220) Inndato: 1998.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE FOOD FAMILY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 A Moksel AG, Rudolf-Diesel-Strasse 10, DE-86807 

BUCHLOE, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs and 
crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, 
poultry, game, fruit and vegetable preserves; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, meat, fish and game jellies, pâté de foie gras, 
vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and potato 
products of all kinds, including flakes, powdered potato, 
croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, 
fried potato cakes, grated raw potatoes fried into a 
pancake; crisps and sticks; jams, fruit sauces; eggs, 
milk and milk products, in particular butter, margarine, 
cheese, cream, yoghurt, curd cheese, powdered milk 
for alimentary purposes, milk beverages (milk 
predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise; 
soups, meat stock, strong meat broths, stews, ready-to-
serve bean meals; dietetic foodstuffs not adapted for 
medical use (included in this class); blancmange 
powder; nuts processed as well as nuts salted and 
unsalted. 

  Klasse 30   Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products, 
powder with a cocoa base for beverages, preparation in 
paste form with a cocoa base for beverages, as well as 
cocoa extracts for nutritional purposes and as semi-
luxury food, beverages with a cocoa, coffee, tea or 
chocolate base, rice, tapioca, sago; flour, and 
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preparations made from cereals, husked whole cereals, 
in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and 
buckwheat, the above-mentioned goods also in the 
form of mixtures and other preparations, in particular 
wheat bran, wheat germ, maize flour, maize semolina, 
linseed, muesli and muesli bars (based mainly on 
cereal flakes, dried fruit and nuts), popcorn, pasta and 
wholemeal pasta; noodles; pizzas; bread, bread for 
toasting, crisp bread and dried, flat bread products, 
bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cake, 
pastry and confectionery, as well as gâteaux and 
desserts; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, 
aromatic preparations for baking purposes, essences 
for baking purposes; sugar, sugared products, chewing 
gum, marzipan, artificial marzipan, nougat, chocolate; 
marzipan, nougat and chocolate products; sweets, 
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines 
and spirits; savoury biscuits; small biscuits with no 
nutritional value; salt, pepper, mustard, vinegar, sauces 
(seasoning), salad dressings; spices; ice; dietetic 
foodstuffs not adapted for medical use (included in this 
class). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0700234 
(210) Søknadsnr.: 199810172 
(151) Reg.dato: 1998.02.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.05 

(220) Inndato: 1998.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE FOOD FAMILY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 A Moksel AG, Rudolf-Diesel-Strasse 10, DE-86807 

BUCHLOE, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs and 
crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, 
poultry, game, fruit and vegetable preserves; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, meat, fish and game jellies, pâté de foie gras, 
vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and potato 
products of all kinds, including flakes, powdered potato, 
croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, 
fried potato cakes, grated raw potatoes fried into a 
pancake; crisps and sticks; jams, fruit sauces; eggs, 
milk and milk products, in particular butter, margarine, 
cheese, cream, yoghurt, curd cheese, powdered milk 
for alimentary purposes, milk beverages (milk 
predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise; 
soups, meat stock, strong meat broths, stews, ready-to-
serve bean meals; dietetic foodstuffs not adapted for 
medical use (included in this class); blancmange 
powder; nuts processed as well as nuts salted and 
unsalted. 

  Klasse 30   Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products, 
powder with a cocoa base for beverages, preparation in 
paste form with a cocoa base for beverages, as well as 
cocoa extracts for nutritional purposes and as semi-
luxury food, beverages with a cocoa, coffee, tea or 
chocolate base, rice, tapioca, sago; flour, and 
preparations made from cereals, husked whole cereals, 
in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and 
buckwheat, the above-mentioned goods also in the 
form of mixtures and other preparations, in particular 
wheat bran, wheat germ, maize flour, maize semolina, 
linseed, muesli and muesli bars (based mainly on 
cereal flakes, dried fruit and nuts), popcorn, pasta and 
wholemeal pasta; noodles; pizzas; bread, bread for 
toasting, crisp bread and dried, flat bread products, 
bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cake, 
pastry and confectionery, as well as gâteaux and 
desserts; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, 
aromatic preparations for baking purposes, essences 
for baking purposes; sugar, sugared products, chewing 

gum, marzipan, artificial marzipan, nougat, chocolate; 
marzipan, nougat and chocolate products; sweets, 
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines 
and spirits; savoury biscuits; small biscuits with no 
nutritional value; salt, pepper, mustard, vinegar, sauces 
(seasoning), salad dressings; spices; ice; dietetic 
foodstuffs not adapted for medical use (included in this 
class). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0704403 
(210) Søknadsnr.: 199900710 
(151) Reg.dato: 1998.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.10.21 

(220) Inndato: 1999.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXOTIC GARDEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

DÜSSELDORF, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, in 
particular foaming bath and shower products, skin 
creams in liquid and solid form, deodorants for body 
care, chemical preparations for hair care and 
conditioning, non-medicinal dentifrices and dental 
rinses. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0924746 
(210) Søknadsnr.: 200707409 
(151) Reg.dato: 2007.04.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.04.05 

(220) Inndato: 2007.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIBRAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Vibram SpA, Via Cristoforo Colombo, 5, IT-21041 

ALBIZZATE (VA), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
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(111) Reg.nr.: 1055655 
(210) Søknadsnr.: 201012132 
(151) Reg.dato: 2010.08.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.08.04 

(220) Inndato: 2010.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Günkar Tekstil Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Sirketi, Kdıraç Merkez Mahallesi 382, Sokak No: 2, 
TR-ESENYURT - ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bringing together, for the benefit of others, of clothing, 

footwear, headgear (excluding the transport thereof), 
enabling customers to view and purchase those goods.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1123985 
(210) Søknadsnr.: 201208507 
(151) Reg.dato: 2011.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.21 

(220) Inndato: 2012.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NOVOFLEET GmbH + Co KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 

DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; liquid and gaseous fuels; 
all the aforesaid goods being motor vehicle fuels. 

  Klasse 7   Motor car accessories as far as included in this class, 
namely engine parts for land craft vehicles. 

  Klasse 12   Motor car accessories as far as included in this class.
  Klasse 35   Services of a filling station and its sales and service 

businesses, namely computer based preparation and 
balancing of invoices of fees for border clearance 
(office functions); computer based preparation of 
invoices of cargo and cargo procurement costs (office 
functions); input of data in data processing devices in 
the field of border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels; issue and 
balance (office functions) of corresponding service 
cards without payment function in the field of border 
clearance and ferry service for access entitlement to 
toll roads and tunnels; computer based preparation of 
invoices of tunnel fees (office functions); computer 
based preparation of invoices of repair services (office 
functions); computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax (office functions); foreign value-
added tax return service (office functions); business 
management; business administration; office functions; 
advertising; recording of personal and vehicle related 
data (office functions); computer based compilation and 
processing by preparation of statistics and statistical 
analysis of motor vehicle master data, preparation of 
tank data invoices, preparation of invoices of motor 
vehicle costs and revenues; systematically computer 
based capture of data and systematic capture and 
planning both in terms of organisation and business 
planning of motor vehicles and orders, updating of 
order administration (data) in computer data banks; 
administration of addresses; services in the field of 

cashless roadside supply for national and international 
acting enterprises of commercial goods haulage traffic 
and of commercial passenger transportation, of 
commercially used vehicle fleets consisting of 
automobiles and/or heavy trucks and in the field of 
transportation, namely preparation of invoices based 
mainly on customer oriented developed software 
programs, computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax; preparation of vehicle related 
statistics; provision of contracts for mobile phone 
services; vehicle fleet management; provision for third 
parties of contracts for the supply of maintenance and 
repair services, especially of repair of wear of vehicles 
in line with exhaust emission test and inspections by 
the technical supervisory association; provision for third 
parties of contracts for the supply of tyres, replacement 
of tyres and services of refitting and repair of tyres. 

  Klasse 36   Issue of service cards with payment function to 
industrial freight and passenger transport businesses 
for the cashless in-transit supplying of automobiles 
including automobile fleets, heavy trucks, busses and 
their drivers; issue of service cards as magnetic and/or 
chip cards with payment function for third parties for the 
cashless in-transit supply; computer aided settlement of 
finance transactions/deals; financial settlement of 
foreign value-added tax refunds, namely clearing 
(accounting transactions); freight-forwarding services, 
namely customs clearance for third parties; border 
clearance and ferry services, namely customs 
clearance for third parties; collection of use fees by the 
issue of vignettes; insurance; financial services; 
factoring; credit financing-leasing of new and second 
hand vehicles; credit financing-leasing consulting; 
consulting in the area of vehicle costs and vehicle 
investment; preparation of financial cost analysis; 
arrangement and settlement of payments like motor 
vehicle taxes, parking taxes, costs for rental cars or 
broadcast fees for third parties (electronically transfer 
of capital); border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels by the 
issue of vignettes; financial services namely vehicles 
leasing operations also out of the place of contract 
including the safety equipment: breakdown triangle, 
first-aid box, towing rope, warning lights or high visibility 
jackets. 

  Klasse 37   Services of a motor vehicle repair workshop; service 
station services and sales and services relating thereto, 
namely washing and refuelling of motor vehicles, 
cleaning of motor vehicles, repair and maintenance of 
motor vehicles; breakdown assistance, namely repair 
and maintenance of motor vehicles on site and at motor 
vehicle repair workshops; repair and maintenance of 
tyres and motor vehicle cooling systems; installation 
work; installation and maintenance of toll logging and 
toll billing equipment. 

  Klasse 38   Provision of multilingual breakdown services, namely 
radio service; procurement of access to technical 
expert knowledge of motor vehicle specialists via 
telecommunication and via the Internet; 
telecommunications, including radio services for radio 
guidance of motor vehicles in industrial freight and 
commercial passenger transportation; 
telecommunication services for nationally and 
internationally operating industrial freight and 
passenger transport services, namely the transmission 
of information about the state of roads, the traffic 
situation, the location of service stations, the location of 
vehicles and the price of fuel at home and abroad via 
the Internet and radio services; transmission of 
information relating to the price of fuel at home and 
abroad. 

  Klasse 39   Breakdown assistance, namely the towing away and 
recovery of motor vehicles; rental services, namely 
rental of busses, motor vehicles for the freight-
forwarding sector; transport of motor vehicles by rail; 
accident services, namely leasing of replacement motor 
vehicles and towing vehicles; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transshipment of transport 
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goods; rental of leasing vehicles; rental of motor 
vehicles also out of the contract place including the 
safety equipment: breakdown triangle, first-aid box, 
towing rope, warning lights or high visibility jackets; 
location of broken-down vehicles through computer-
aided map systems by means of electronic navigation 
and locating equipment; rental services, namely rental 
of motor vehicles for the building area as well as further 
special-purpose vehicles. 

  Klasse 41   Provision of multilingual breakdown services, namely, 
interpreting services. 

  Klasse 42   Installation and maintenance of software for toll 
registration and toll invoicing devices; compilation of 
computer software and programs for data processing; 
electronic data storage; technical development of 
magnetic and chip cards and other computer-aided 
insurance and financial verification (software); design, 
development and compilation of computer hardware 
and computer software and programs. 

  Klasse 44   Breakdown services, namely medical care. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1123985 
(210) Søknadsnr.: 201208507 
(151) Reg.dato: 2011.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.21 

(220) Inndato: 2012.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NOVOFLEET GmbH + Co KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 

DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; liquid and gaseous fuels; 
all the aforesaid goods being motor vehicle fuels. 

  Klasse 7   Motor car accessories as far as included in this class, 
namely engine parts for land craft vehicles. 

  Klasse 12   Motor car accessories as far as included in this class.
  Klasse 35   Services of a filling station and its sales and service 

businesses, namely computer based preparation and 
balancing of invoices of fees for border clearance 
(office functions); computer based preparation of 
invoices of cargo and cargo procurement costs (office 
functions); input of data in data processing devices in 
the field of border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels; issue and 
balance (office functions) of corresponding service 
cards without payment function in the field of border 
clearance and ferry service for access entitlement to 
toll roads and tunnels; computer based preparation of 
invoices of tunnel fees (office functions); computer 
based preparation of invoices of repair services (office 
functions); computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax (office functions); foreign value-
added tax return service (office functions); business 
management; business administration; office functions; 
advertising; recording of personal and vehicle related 
data (office functions); computer based compilation and 
processing by preparation of statistics and statistical 
analysis of motor vehicle master data, preparation of 
tank data invoices, preparation of invoices of motor 
vehicle costs and revenues; systematically computer 
based capture of data and systematic capture and 
planning both in terms of organisation and business 
planning of motor vehicles and orders, updating of 
order administration (data) in computer data banks; 
administration of addresses; services in the field of 

cashless roadside supply for national and international 
acting enterprises of commercial goods haulage traffic 
and of commercial passenger transportation, of 
commercially used vehicle fleets consisting of 
automobiles and/or heavy trucks and in the field of 
transportation, namely preparation of invoices based 
mainly on customer oriented developed software 
programs, computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax; preparation of vehicle related 
statistics; provision of contracts for mobile phone 
services; vehicle fleet management; provision for third 
parties of contracts for the supply of maintenance and 
repair services, especially of repair of wear of vehicles 
in line with exhaust emission test and inspections by 
the technical supervisory association; provision for third 
parties of contracts for the supply of tyres, replacement 
of tyres and services of refitting and repair of tyres. 

  Klasse 36   Issue of service cards with payment function to 
industrial freight and passenger transport businesses 
for the cashless in-transit supplying of automobiles 
including automobile fleets, heavy trucks, busses and 
their drivers; issue of service cards as magnetic and/or 
chip cards with payment function for third parties for the 
cashless in-transit supply; computer aided settlement of 
finance transactions/deals; financial settlement of 
foreign value-added tax refunds, namely clearing 
(accounting transactions); freight-forwarding services, 
namely customs clearance for third parties; border 
clearance and ferry services, namely customs 
clearance for third parties; collection of use fees by the 
issue of vignettes; insurance; financial services; 
factoring; credit financing-leasing of new and second 
hand vehicles; credit financing-leasing consulting; 
consulting in the area of vehicle costs and vehicle 
investment; preparation of financial cost analysis; 
arrangement and settlement of payments like motor 
vehicle taxes, parking taxes, costs for rental cars or 
broadcast fees for third parties (electronically transfer 
of capital); border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels by the 
issue of vignettes; financial services namely vehicles 
leasing operations also out of the place of contract 
including the safety equipment: breakdown triangle, 
first-aid box, towing rope, warning lights or high visibility 
jackets. 

  Klasse 37   Services of a motor vehicle repair workshop; service 
station services and sales and services relating thereto, 
namely washing and refuelling of motor vehicles, 
cleaning of motor vehicles, repair and maintenance of 
motor vehicles; breakdown assistance, namely repair 
and maintenance of motor vehicles on site and at motor 
vehicle repair workshops; repair and maintenance of 
tyres and motor vehicle cooling systems; installation 
work; installation and maintenance of toll logging and 
toll billing equipment. 

  Klasse 38   Provision of multilingual breakdown services, namely 
radio service; procurement of access to technical 
expert knowledge of motor vehicle specialists via 
telecommunication and via the Internet; 
telecommunications, including radio services for radio 
guidance of motor vehicles in industrial freight and 
commercial passenger transportation; 
telecommunication services for nationally and 
internationally operating industrial freight and 
passenger transport services, namely the transmission 
of information about the state of roads, the traffic 
situation, the location of service stations, the location of 
vehicles and the price of fuel at home and abroad via 
the Internet and radio services; transmission of 
information relating to the price of fuel at home and 
abroad. 

  Klasse 39   Breakdown assistance, namely the towing away and 
recovery of motor vehicles; rental services, namely 
rental of busses, motor vehicles for the freight-
forwarding sector; transport of motor vehicles by rail; 
accident services, namely leasing of replacement motor 
vehicles and towing vehicles; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transshipment of transport 
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goods; rental of leasing vehicles; rental of motor 
vehicles also out of the contract place including the 
safety equipment: breakdown triangle, first-aid box, 
towing rope, warning lights or high visibility jackets; 
location of broken-down vehicles through computer-
aided map systems by means of electronic navigation 
and locating equipment; rental services, namely rental 
of motor vehicles for the building area as well as further 
special-purpose vehicles. 

  Klasse 41   Provision of multilingual breakdown services, namely, 
interpreting services. 

  Klasse 42   Installation and maintenance of software for toll 
registration and toll invoicing devices; compilation of 
computer software and programs for data processing; 
electronic data storage; technical development of 
magnetic and chip cards and other computer-aided 
insurance and financial verification (software); design, 
development and compilation of computer hardware 
and computer software and programs. 

  Klasse 44   Breakdown services, namely medical care. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1126398 
(210) Søknadsnr.: 201209272 
(151) Reg.dato: 2011.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.21 

(220) Inndato: 2012.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVOFLEET 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 NOVOFLEET GmbH + Co KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 

DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; liquid and gaseous fuels; 
all the aforesaid goods being motor vehicle fuels. 

  Klasse 7   Motor car accessories as far as included in this class, 
namely engine parts for land craft vehicles. 

  Klasse 12   Motor car accessories as far as included in this class.
  Klasse 35   Services of a filling station and its sales and service 

businesses, namely computer based preparation and 
balancing of invoices of fees for border clearance 
(office functions); computer based preparation of 
invoices of cargo and cargo procurement costs (office 
functions); input of data in data processing devices in 
the field of border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels; issue and 
balance (office functions) of corresponding service 
cards without payment function in the field of border 
clearance and ferry service for access entitlement to 
toll roads and tunnels; computer based preparation of 
invoices of tunnel fees (office functions); computer 
based preparation of invoices of repair services (office 
functions); computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax (office functions); foreign value-
added tax return service (office functions); business 
management; business administration; office functions; 
advertising; recording of personal and vehicle related 
data (office functions); computer based compilation and 
processing by preparation of statistics and statistical 
analysis of motor vehicle master data, preparation of 
tank data invoices, preparation of invoices of motor 
vehicle costs and revenues; systematically computer 
based capture of data and systematic capture and 
planning both in terms of organisation and business 
planning of motor vehicles and orders, updating of 
order administration (data) in computer data banks; 
administration of addresses; services in the field of 
cashless roadside supply for national and international 
acting enterprises of commercial goods haulage traffic 
and of commercial passenger transportation, of 
commercially used vehicle fleets consisting of 
automobiles and/or heavy trucks and in the field of 
transportation, namely preparation of invoices based 

mainly on customer oriented developed software 
programs, computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax; preparation of vehicle related 
statistics; provision of contracts for mobile phone 
services; vehicle fleet management; provision for third 
parties of contracts for the supply of maintenance and 
repair services, especially of repair of wear of vehicles 
in line with exhaust emission test and inspections by 
the technical supervisory association; provision for third 
parties of contracts for the supply of tyres, replacement 
of tyres and services of refitting and repair of tyres. 

  Klasse 36   Issue of service cards with payment function to 
industrial freight and passenger transport businesses 
for the cashless in-transit supplying of automobiles 
including automobile fleets, heavy trucks, busses and 
their drivers; issue of service cards as magnetic and/or 
chip cards with payment function for third parties for the 
cashless in-transit supply; computer aided settlement of 
finance transactions/deals; financial settlement of 
foreign value-added tax refunds, namely clearing 
(accounting transactions); freight-forwarding services, 
namely customs clearance for third parties; border 
clearance and ferry services, namely customs 
clearance for third parties; collection of use fees by the 
issue of vignettes; insurance; financial services; 
factoring; credit financing-leasing of new and second 
hand vehicles; credit financing-leasing consulting; 
consulting in the area of vehicle costs and vehicle 
investment; preparation of financial cost analysis; 
arrangement and settlement of payments like motor 
vehicle taxes, parking taxes, costs for rental cars or 
broadcast fees for third parties (electronically transfer 
of capital); border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels by the 
issue of vignettes; financial services namely vehicles 
leasing operations also out of the place of contract 
including the safety equipment: breakdown triangle, 
first-aid box, towing rope, warning lights or high visibility 
jackets. 

  Klasse 37   Services of a motor vehicle repair workshop; service 
station services and sales and services relating thereto, 
namely washing and refuelling of motor vehicles, 
cleaning of motor vehicles, repair and maintenance of 
motor vehicles; breakdown assistance, namely repair 
and maintenance of motor vehicles on site and at motor 
vehicle repair workshops; repair and maintenance of 
tyres and motor vehicle cooling systems; installation 
work; installation and maintenance of toll logging and 
toll billing equipment. 

  Klasse 38   Provision of multilingual breakdown services, namely 
radio service; procurement of access to technical 
expert knowledge of motor vehicle specialists via 
telecommunication and via the Internet; 
telecommunications, including radio services for radio 
guidance of motor vehicles in industrial freight and 
commercial passenger transportation; 
telecommunication services for nationally and 
internationally operating industrial freight and 
passenger transport services, namely the transmission 
of information about the state of roads, the traffic 
situation, the location of service stations, the location of 
vehicles and the price of fuel at home and abroad via 
the Internet and radio services; transmission of 
information relating to the price of fuel at home and 
abroad. 

  Klasse 39   Breakdown assistance, namely the towing away and 
recovery of motor vehicles; rental services, namely 
rental of busses, motor vehicles for the freight-
forwarding sector; transport of motor vehicles by rail; 
accident services, namely leasing of replacement motor 
vehicles and towing vehicles; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transshipment of transport 
goods; rental of leasing vehicles; rental of motor 
vehicles also out of the contract place including the 
safety equipment: breakdown triangle, first-aid box, 
towing rope, warning lights or high visibility jackets; 
location of broken-down vehicles through computer-
aided map systems by means of electronic navigation 
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and locating equipment; rental services, namely rental 
of motor vehicles for the building area as well as further 
special-purpose vehicles. 

  Klasse 41   Provision of multilingual breakdown services, namely, 
interpreting services. 

  Klasse 42   Installation and maintenance of software for toll 
registration and toll invoicing devices; compilation of 
computer software and programs for data processing; 
electronic data storage; technical development of 
magnetic and chip cards and other computer-aided 
insurance and financial verification (software); design, 
development and compilation of computer hardware 
and computer software and programs. 

  Klasse 44   Breakdown services, namely medical care. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1126399 
(210) Søknadsnr.: 201209273 
(151) Reg.dato: 2011.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.10.21 

(220) Inndato: 2012.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NOVOFLEET GmbH + Co KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 

DE-40882 RATINGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; liquid and gaseous fuels; 
all the aforesaid goods being motor vehicle fuels. 

  Klasse 7   Motor car accessories as far as included in this class, 
namely engine parts for land craft vehicles. 

  Klasse 12   Motor car accessories as far as included in this class.
  Klasse 35   Services of a filling station and its sales and service 

businesses, namely computer based preparation and 
balancing of invoices of fees for border clearance 
(office functions); computer based preparation of 
invoices of cargo and cargo procurement costs (office 
functions); input of data in data processing devices in 
the field of border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels; issue and 
balance (office functions) of corresponding service 
cards without payment function in the field of border 
clearance and ferry service for access entitlement to 
toll roads and tunnels; computer based preparation of 
invoices of tunnel fees (office functions); computer 
based preparation of invoices of repair services (office 
functions); computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax (office functions); foreign value-
added tax return service (office functions); business 
management; business administration; office functions; 
advertising; recording of personal and vehicle related 
data (office functions); computer based compilation and 
processing by preparation of statistics and statistical 
analysis of motor vehicle master data, preparation of 
tank data invoices, preparation of invoices of motor 
vehicle costs and revenues; systematically computer 
based capture of data and systematic capture and 
planning both in terms of organisation and business 
planning of motor vehicles and orders, updating of 
order administration (data) in computer data banks; 
administration of addresses; services in the field of 
cashless roadside supply for national and international 
acting enterprises of commercial goods haulage traffic 
and of commercial passenger transportation, of 
commercially used vehicle fleets consisting of 
automobiles and/or heavy trucks and in the field of 
transportation, namely preparation of invoices based 

mainly on customer oriented developed software 
programs, computer based preparation and processing 
of invoices of fuels, ferry fees, motorway fees, tolls 
and/or value-added tax; preparation of vehicle related 
statistics; provision of contracts for mobile phone 
services; vehicle fleet management; provision for third 
parties of contracts for the supply of maintenance and 
repair services, especially of repair of wear of vehicles 
in line with exhaust emission test and inspections by 
the technical supervisory association; provision for third 
parties of contracts for the supply of tyres, replacement 
of tyres and services of refitting and repair of tyres. 

  Klasse 36   Issue of service cards with payment function to 
industrial freight and passenger transport businesses 
for the cashless in-transit supplying of automobiles 
including automobile fleets, heavy trucks, busses and 
their drivers; issue of service cards as magnetic and/or 
chip cards with payment function for third parties for the 
cashless in-transit supply; computer aided settlement of 
finance transactions/deals; financial settlement of 
foreign value-added tax refunds, namely clearing 
(accounting transactions); freight-forwarding services, 
namely customs clearance for third parties; border 
clearance and ferry services, namely customs 
clearance for third parties; collection of use fees by the 
issue of vignettes; insurance; financial services; 
factoring; credit financing-leasing of new and second 
hand vehicles; credit financing-leasing consulting; 
consulting in the area of vehicle costs and vehicle 
investment; preparation of financial cost analysis; 
arrangement and settlement of payments like motor 
vehicle taxes, parking taxes, costs for rental cars or 
broadcast fees for third parties (electronically transfer 
of capital); border clearance and ferry service, for 
access entitlement to toll roads and tunnels by the 
issue of vignettes; financial services namely vehicles 
leasing operations also out of the place of contract 
including the safety equipment: breakdown triangle, 
first-aid box, towing rope, warning lights or high visibility 
jackets. 

  Klasse 37   Services of a motor vehicle repair workshop; service 
station services and sales and services relating thereto, 
namely washing and refuelling of motor vehicles, 
cleaning of motor vehicles, repair and maintenance of 
motor vehicles; breakdown assistance, namely repair 
and maintenance of motor vehicles on site and at motor 
vehicle repair workshops; repair and maintenance of 
tyres and motor vehicle cooling systems; installation 
work; installation and maintenance of toll logging and 
toll billing equipment. 

  Klasse 38   Provision of multilingual breakdown services, namely 
radio service; procurement of access to technical 
expert knowledge of motor vehicle specialists via 
telecommunication and via the Internet; 
telecommunications, including radio services for radio 
guidance of motor vehicles in industrial freight and 
commercial passenger transportation; 
telecommunication services for nationally and 
internationally operating industrial freight and 
passenger transport services, namely the transmission 
of information about the state of roads, the traffic 
situation, the location of service stations, the location of 
vehicles and the price of fuel at home and abroad via 
the Internet and radio services; transmission of 
information relating to the price of fuel at home and 
abroad. 

  Klasse 39   Breakdown assistance, namely the towing away and 
recovery of motor vehicles; rental services, namely 
rental of busses, motor vehicles for the freight-
forwarding sector; transport of motor vehicles by rail; 
accident services, namely leasing of replacement motor 
vehicles and towing vehicles; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transshipment of transport 
goods; rental of leasing vehicles; rental of motor 
vehicles also out of the contract place including the 
safety equipment: breakdown triangle, first-aid box, 
towing rope, warning lights or high visibility jackets; 
location of broken-down vehicles through computer-
aided map systems by means of electronic navigation 
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and locating equipment; rental services, namely rental 
of motor vehicles for the building area as well as further 
special-purpose vehicles. 

  Klasse 41   Provision of multilingual breakdown services, namely, 
interpreting services. 

  Klasse 42   Installation and maintenance of software for toll 
registration and toll invoicing devices; compilation of 
computer software and programs for data processing; 
electronic data storage; technical development of 
magnetic and chip cards and other computer-aided 
insurance and financial verification (software); design, 
development and compilation of computer hardware 
and computer software and programs. 

  Klasse 44   Breakdown services, namely medical care. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1212432 
(210) Søknadsnr.: 201409238 
(151) Reg.dato: 2013.11.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.11.18 

(220) Inndato: 2014.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEWORK 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, US-

NY10011 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer application software for users to manage 
membership in a co-working facilities service, reserve 
conference rooms, participate in business and social 
networking, engage in virtual communities, search job 
listings, and sign up and pay for vendor services such 
as catering, benefits and health insurance. 

  Klasse 35   Providing on-line employment information in the field 
of careers, job listings, job resources and resumes; 
providing career information; business networking 
services; providing co-working facilities equipped with 
private offices, office equipment, mailroom, printing 
center, receptionist, kitchen, meeting rooms, 
telecommunications equipment and other office 
amenities; business information services; incubation 
services, namely, providing work space containing 
business equipment and other amenities to emerging, 
start-up and existing companies; business development 
services, namely, providing start-up support for 
businesses of others; providing office support services; 
online business networking services; administering 
group purchasing programs and other discount 
programs, namely negotiating with providers of 
insurance, banking, credit card processing, travel and 
transportation services, to enable participant members 
of a business community to obtain discounts on the 
purchase of those services from others; computer-
assisted business information and research services; 
assistance and advice regarding business location; 
arranging and conducting special events, parties, 
camps, and concerts for advertising and promotional 
purposes. 

  Klasse 36   Leasing of office space; leasing of real estate; rental 
of office space. 

  Klasse 41   Entertainment and educational services, namely, 
organizing, conducting and arranging training, classes, 
seminars, workshops, conferences and exhibitions in 
the fields of business, technology and social 
networking; electronic publication of blogs, brochures, 
magazines, and newsletters on a wide variety of topics; 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events. 

  Klasse 42   Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in business and social 
networking; creating and hosting of platforms for 
providing a web-based on-line portal for customers to 

participate in business and social networking, engage 
in virtual communities, manage membership in a co-
working and private office facilities service, request and 
manage office assignments, reserve conference rooms, 
control employees' user access, order printing services, 
and sign up and pay for vendor services such as 
catering, benefits and health insurance; computer 
services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online 
introductions, meetings, gatherings and interactive 
discussions; computer services, namely interactive 
hosting services which allow the user to publish and 
share their own content and images, and interact with 
others, on-line; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; computer services, namely, 
on-site and remote management of IT systems; 
installation, updating and maintenance of computer 
software; rental of web servers; server hosting; 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems.

  Klasse 45   Online social networking services; social networking 
services in the field of business provided via a website.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1273232 
(210) Søknadsnr.: 201514128 
(151) Reg.dato: 2015.10.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.13 

(220) Inndato: 2015.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILKSTARS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Pastry; confectionery. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1323554 
(210) Søknadsnr.: 201614943 
(151) Reg.dato: 2016.07.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.07.21 

(220) Inndato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CCI R&D, Société par Actions Simplifiée, ZI Les Pâtis, 

FR-27400 ACQUIGNY, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Cosmetic products for skin care; cosmetics; creams, 
milks, lotions, gels and powders (for non-medical use) 
for the face, body and hands; moisturizing emulsions; 
pomades for cosmetic use; perfumery products; 
perfumes; eaux de toilette; eaux de Cologne; scented 
waters; essential oils; cleansing milks and oils for toilet 
purposes; talcum powders for toiletry use; almond milk 
and oil for cosmetic use; oils and lotions for cosmetic 
use; cosmetic creams; cosmetic preparations and bath 
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salts (not for medical use); soaps, including liquid 
soaps; toilet soaps; disinfectant soaps; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; beauty masks; sun-
tanning and after-sun creams, milks, gels and oils for 
cosmetic use; cosmetic skin-tanning preparations; 
sunscreen products for cosmetic use; shampoos; hair 
serums and lotions (not for medical use); hair care 
mousses and balms; hair gels and waxes; moustache 
waxes; hair sprays; shaving products; after-shave 
lotions; body deodorants; deodorants for personal use 
(perfumery); potpourris [fragrances]; make-up and 
make-up removing products; make-up removers for the 
face and eyes; eye liners; lipstick; lip brightener (gloss); 
lip contour pencils; mascara; pencils for cosmetic use; 
cosmetics for eyelashes; eyebrow and eyelash pencils; 
eye contour pencils; concealers; make-up; blushers; 
eye shadows; make-up powders; facial foundation; 
decorative transfers for cosmetic use; cosmetic kits; 
cosmetic preparations for slimming; firming creams; 
cotton wool for cosmetic use; cotton sticks for cosmetic 
use; correcting pencils; cosmetic skin whitening 
products; skin lightening emulsions; nail care products; 
nail creams; white pencils for nails; nail hardeners; nail 
varnish and polish; nail polish removing products; false 
nails; adhesives for affixing false nails; hair dyes and 
bleaching preparations; hair-waving preparations; hair 
dyes; depilatory products; depilatories; depilatory wax; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic use; 
sachets for perfuming linen; dentifrices; dental 
bleaching gels; mouth care products (not for medical 
use). 

  Klasse 25   Clothing;  overalls;  shirts;  aprons (clothing); hosiery; 
underwear [lingerie];  underwear;  slips (underwear); 
leotards (bodysuits);  brassieres; straps for brassieres; 
bra strap protectors;  corsets; camisoles;  girdles 
(underwear);  breeches for wear; briefs;  underpants; 
stockings; socks;  gaiters;  tights;  bibs (not of paper); 
layettes [clothing];  swimwear;  bathing caps; bathrobes 
(clothing);  shower caps;  pajamas;  dressing gowns 
(robes); sleep masks;  belts (clothing); gloves 
(clothing);  mittens; scarves;  sashes for wear; fur 
stoles;  boas (necklets); neck scarfs (mufflers); shawls;  
turbans (clothing); bandanas (neckerchiefs); 
headbands (clothing);  headgear; caps (bonnets);  caps 
(headwear);  headwear;  headgear for wear;  caps; 
berets;  hats (paper) (clothing);  skull caps; hoods 
(clothing);  ear muffs (clothing);  visors (headwear); 
veils (clothing);  half veils (clothing); footwear;  
bedroom slippers;  slippers;  esparto shoes or sandals;  
sandals. 

  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings;  health 
spa services;  balneotherapy services;  sauna services; 
spa services;  aromatherapy services;  physical therapy 
services;  olfactotherapy services;  beauty salons; 
hairdressing services (including at home); medical 
assistance services;  health counseling services; 
medical clinic services;  rest home services;  medical 
services; pharmacy consultancy services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1360303 
(210) Søknadsnr.: 201710640 
(151) Reg.dato: 2017.05.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.05.02 

(220) Inndato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALMUDA The Toaster 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BALMUDA INC., 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, 

JP-187-0003 TOKYO, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Electric toaster ovens. 
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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.: 162887 
(151) Reg.dato.: 1994.05.26 
(180) Registreringen utløper: 2024.05.26 
(210) Søknadsnr: 19931815 
(220) Inndato: 1993.04.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAPER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 The Wella  Corp, 6109 DeSoto Avenue, US-CA91367 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårspray. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247882 
(151) Reg.dato.: 2008.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2018.09.30 
(210) Søknadsnr: 200705405 
(220) Inndato: 2007.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Lifted Research Group, 1 Capital Drive, US-CA92630-

2203 LAKE FOREST, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Vellukt og toalettartikler; herunder cologne, parfyme, 
eau-de-cologne, eau-de-parfyme/eau-de-toalett, 
cologne-vann; deodoranter, antiperspiranter, 
velluktende spray, kroppsspray brukt som personlig 
deodorant og som parfyme; såper, herunder 
deodorantsåper i flytende, fast eller gel-form, boblebad, 
badesalt, bademelk, badesåper i flytende, fast eller gel-
form, kroppslosjoner, håndlosjoner, 
kroppsdyprensekremer, etterbarberingslosjoner, 
barberingslosjoner, barberskum, losjoner for a lindre 
barberbladhumper, og hudfuktighetsgivende produkter; 
tannpasta og tanngel; kosmetikk herunder 
ansiktsmakeup, dekksminke for ansiktet, 
ansiktspudder, underlagssminke, leppestift, kremer for 
leppene, glansleppestift, neglepoleringsmidler, 
neglekremer, neglepleie-preparater, slipebrett, øye-
makeup, øyeliner, øyeskygge, øyesminkefjerner, 
mascara, blush-sminke, pudderdaser med makeup, 
solbeskyttelsespreparater, solbruningspreparater, 
selvbruningspreparater, selvbruningsmelk og 

selvbruningskremer, bruningskremer for akselerert 
bruning, selvbrunings-losjoner, -melk og -kremer, 
hårpleiepreparater, herunder sjampo, gel, pomader, 
spray, mousse og balsam for hårstilisering og hårpleie, 
kondisjoneringspreparater for håret og for hårstilisering.

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av 
lyd og bilder, herunder telekommunikasjonsprodukter 
og tilbehør for disse, mobiltelefoner, 
mobiltelefondeksler, bærevesker spesialdesignet for 
mobiltelefoner/cellofan, belteklips for 
mobiltelefoner/cellofan, batteriladere og 
hodetelefoner/øretelefoner, mobiltelefoner integrert 
med en personlig digital assistent; 
forhåndsinnregistrerte CD og DVD'er inneholdende 
rock og hip-hop-musikk, elektronisk og vitenskaplig 
apparater og instrumenter herunder personlige digitale 
assistenter og bærbare datamaskiner, MP3-spillere, 
fotografisk utstyr, optiske apparater og instrumenter 
herunder fullspekter av briller, brilleglass, solbriller, 
brilleinnfatninger og tilbehør til disse varer.   

  Klasse 14   Kronometriske instrumenter, herunder ur og klokker, 
varer av edelt metall eller belagt dermed, herunder 
juvelervarer, smykkeskrin. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 63074 
(151) Reg.dato.: 1963.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.12 
(210) Søknadsnr: 80084 
(220) Inndato: 1963.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORNADO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, 

US-NY10022-7499 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Husholdningsrengjøringsmidler; blekemidler og andre 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; 
såper for husholdningsbruk; desinfiserende 
vaskemidler og vaskeprodukter. 
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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. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0465588 
(210) Søknadsnr.: 201108450 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 0958903 
(210) Søknadsnr.: 200805481 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 105283 
(210) Søknadsnr.: 19773442 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1066827 
(210) Søknadsnr.: 201105653 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1071710 
(210) Søknadsnr.: 201104291 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1071711 
(210) Søknadsnr.: 201104292 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109725 
(210) Søknadsnr.: 19802822 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1143853 
(210) Søknadsnr.: 201300624 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1145140 
(210) Søknadsnr.: 201300956 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 114760 
(210) Søknadsnr.: 19820518 
(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: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 114760 
(210) Søknadsnr.: 19820518 
(730) Innehaver: 
 G.D. Searle LLC, 235 East 42nd Street, US-NY10017 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 117278 
(210) Søknadsnr.: 19830198 
(730) Innehaver: 
 A.M. Liaaen AS, Kjøpmannsgata 23, 6005 ÅLESUND, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119839 
(210) Søknadsnr.: 19840588 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119840 
(210) Søknadsnr.: 19840589 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119902 
(210) Søknadsnr.: 19840587 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 120509 
(210) Søknadsnr.: 19840590 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123450 
(210) Søknadsnr.: 19850325 
(730) Innehaver: 
 Arnaud Delon, 25 rue des Orangers, FR-33200 

BORDEAUX, Frankrike 
Juliette Delon, 25 rue des Orangers, FR-33200 
BORDEAUX, Frankrike 
SOCIETE CIVILE DE CHATEAU POTENSAC, société 
civile d'exploitation agricole, Château Léoville las Cases, 
FR-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(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: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123459 
(210) Søknadsnr.: 19850457 
(730) Innehaver: 
 G.D. Searle LLC, 235 East 42nd Street, US-NY10017 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123998 
(210) Søknadsnr.: 19851246 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131056 
(210) Søknadsnr.: 19854614 
(730) Innehaver: 
 SIS International A/S, Lollandsvei 16, DK-5500 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
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(111) Reg.nr.: 132199 
(210) Søknadsnr.: 19863142 
(730) Innehaver: 
 Orkla Foods Norge AS, Lienga 6-8, 1414 TROLLÅSEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132441 
(210) Søknadsnr.: 19852533 
(730) Innehaver: 
 Schwing GmbH, Heerstrasse 9-27, DE-44653 HERNE, 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132991 
(210) Søknadsnr.: 19870138 
(730) Innehaver: 
 Portmeirion Group UK Limited, London Road, GB-

ST47QQ STOKE ON TRENT, STAFFORDSHIRE, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 13316 
(210) Søknadsnr.: 15303 
(730) Innehaver: 
 Modine Söderköping AB, SE-61481 SÖDERKÖPING, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 128, SE-72105 VÄSTERÅS, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134896 
(210) Søknadsnr.: 19850369 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 137471 
(210) Søknadsnr.: 19874971 
(730) Innehaver: 
 Modine Söderköping AB, SE-61481 SÖDERKÖPING, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 128, SE-72105 VÄSTERÅS, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 

(111) Reg.nr.: 141247 
(210) Søknadsnr.: 19890179 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141355 
(210) Søknadsnr.: 19882275 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149511 
(210) Søknadsnr.: 19903958 
(730) Innehaver: 
 E. A. Cosmetics Distributions GmbH, Kapellenstrasse 

12a, DE-85622 FELDKIRCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 158388 
(210) Søknadsnr.: 19903959 
(730) Innehaver: 
 E. A. Cosmetics Distributions GmbH, Kapellenstrasse 

12a, DE-85622 FELDKIRCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 167518 
(210) Søknadsnr.: 19925917 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168076 
(210) Søknadsnr.: 19934410 
(730) Innehaver: 
 Viskase SAS, 134 rue Danton, FR-92593 LEVALLOIS 

PERRET, CEDEX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
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(111) Reg.nr.: 174461 
(210) Søknadsnr.: 19951683 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174568 
(210) Søknadsnr.: 19940194 
(730) Innehaver: 
 Schylling Inc., 21 High Street Suite 400, US-MA01845 

NORTH ANDOVER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179994 
(210) Søknadsnr.: 19955373 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180318 
(210) Søknadsnr.: 19961554 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180319 
(210) Søknadsnr.: 19961555 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183151 
(210) Søknadsnr.: 19965564 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183721 
(210) Søknadsnr.: 19957411 
(730) Innehaver: 
 Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185826 
(210) Søknadsnr.: 19962702 
(730) Innehaver: 
 KK Access (also trading as Access Co Ltd), 3 

Kandaneribei-cho, Chiyoda-ku, JP-101-0022 TOKYO, 
Japan 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188454 
(210) Søknadsnr.: 19961953 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188583 
(210) Søknadsnr.: 19972464 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188806 
(210) Søknadsnr.: 19942264 
(730) Innehaver: 
 Brooksburnett Investments Ltd, Sofias Tsirou, 9 Toulla, 

Court 3, 2nd Fl. Flat Office 22, CY-3021 LIMASSOL, 
Kypros 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188967 
(210) Søknadsnr.: 19976270 
(730) Innehaver: 
 Invenia AS, Postboks 540, 9256 TROMSØ, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 189010 
(210) Søknadsnr.: 19976799 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189773 
(210) Søknadsnr.: 19978182 
(730) Innehaver: 
 Advance Magazine Publishers Inc, One World Trade 

Center, US-NY10007 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189817 
(210) Søknadsnr.: 19979319 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research 

Centre, GB-RG426EY BRACKNELL, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189918 
(210) Søknadsnr.: 19978185 
(730) Innehaver: 
 Advance Magazine Publishers Inc, One World Trade 

Center, US-NY10007 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190995 
(210) Søknadsnr.: 19956134 
(730) Innehaver: 
 TWC Product and Technology, LLC, 1001 Summit 

Boulevard, US-GA30319 BROOKHAVEN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193054 
(210) Søknadsnr.: 199801429 
(730) Innehaver: 
 Advance Magazine Publishers Inc, One World Trade 

Center, US-NY10007 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 

(111) Reg.nr.: 193303 
(210) Søknadsnr.: 19977009 
(730) Innehaver: 
 AKER BYGGTEKNIKK AS, Gjellebekkstubben 10, 3420 

LIERSKOGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193314 
(210) Søknadsnr.: 19979507 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers Ltd, Simmonscourt House, Simmonscourt 

Road, IE-BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197690 
(210) Søknadsnr.: 199807903 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 198321 
(210) Søknadsnr.: 199902342 
(730) Innehaver: 
 Schylling Inc., 21 High Street Suite 400, US-MA01845 

NORTH ANDOVER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207854 
(210) Søknadsnr.: 200009719 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207855 
(210) Søknadsnr.: 200009721 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 207857 
(210) Søknadsnr.: 200009728 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208048 
(210) Søknadsnr.: 200009717 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208051 
(210) Søknadsnr.: 200009729 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208052 
(210) Søknadsnr.: 200009733 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210023 
(210) Søknadsnr.: 200009713 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 211107 
(210) Søknadsnr.: 200105405 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212733 
(210) Søknadsnr.: 200105404 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214283 
(210) Søknadsnr.: 200009711 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214284 
(210) Søknadsnr.: 200009712 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214293 
(210) Søknadsnr.: 200009714 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214619 
(210) Søknadsnr.: 200113962 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214620 
(210) Søknadsnr.: 200113963 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
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(111) Reg.nr.: 214621 
(210) Søknadsnr.: 200113964 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214623 
(210) Søknadsnr.: 200113966 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 215939 
(210) Søknadsnr.: 200009718 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217927 
(210) Søknadsnr.: 200206072 
(730) Innehaver: 
 Grace GmbH, In der Hollerhecke 1, DE-67547 WORMS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 222094 
(210) Søknadsnr.: 200303473 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223543 
(210) Søknadsnr.: 200307675 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223544 
(210) Søknadsnr.: 200307676 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223545 
(210) Søknadsnr.: 200307677 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223547 
(210) Søknadsnr.: 200307678 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223784 
(210) Søknadsnr.: 200209692 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 225247 
(210) Søknadsnr.: 200311810 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 225248 
(210) Søknadsnr.: 200311811 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
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(111) Reg.nr.: 226545 
(210) Søknadsnr.: 200402183 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227672 
(210) Søknadsnr.: 200406910 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Japan Holdings Ltd., 2-15-6, Shibaura, 

Minato-ku, JP-108-0023 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230581 
(210) Søknadsnr.: 200500047 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230582 
(210) Søknadsnr.: 200500049 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230583 
(210) Søknadsnr.: 200500050 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230643 
(210) Søknadsnr.: 200500053 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230914 
(210) Søknadsnr.: 200500046 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230915 
(210) Søknadsnr.: 200500048 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 232248 
(210) Søknadsnr.: 200508072 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236085 
(210) Søknadsnr.: 200602417 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237740 
(210) Søknadsnr.: 200605898 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237742 
(210) Søknadsnr.: 200605897 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 240769 
(210) Søknadsnr.: 200703100 
(730) Innehaver: 
 KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS, Møllergata 39, 0179 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241716 
(210) Søknadsnr.: 200705586 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242794 
(210) Søknadsnr.: 200710260 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242795 
(210) Søknadsnr.: 200710261 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242836 
(210) Søknadsnr.: 200710262 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244158 
(210) Søknadsnr.: 200714794 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244159 
(210) Søknadsnr.: 200714795 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244276 
(210) Søknadsnr.: 200711184 
(730) Innehaver: 
 Kommunal Landspensjonskasse gjensidig 

forsikringsselskap, Postboks 400 Sentrum, 0103 OSLO, 
Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244413 
(210) Søknadsnr.: 200707594 
(730) Innehaver: 
 Metso Corporation, Töölönlahdenkatu 2, FI-00100 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244580 
(210) Søknadsnr.: 200715075 
(730) Innehaver: 
 Traveljigsaw Limited, 100 New Bridge Street, GB-

EC4V6JA LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244617 
(210) Søknadsnr.: 200701113 
(730) Innehaver: 
 Westin Hotel Management LP, One StarPoint, US-

CT06902 STAMFORD, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244748 
(210) Søknadsnr.: 200716279 
(730) Innehaver: 
 Artesyn Embedded Computing, Inc., 2900 South Diablo 

Way, Suite 190, US-AZ85282 TEMPE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
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(111) Reg.nr.: 245034 
(210) Søknadsnr.: 200704998 
(730) Innehaver: 
 Vitaco IP Pty Limited, Level 3, 68 Waterloo Road, North 

Ryde, AU-2113 NEW SOUTH WALES, Australia 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245722 
(210) Søknadsnr.: 200508049 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245986 
(210) Søknadsnr.: 200803282 
(730) Innehaver: 
 Slingmax Inc, 205 Bridgewater Road, P.O. Box 2423, US-

PA19014 ASTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246096 
(210) Søknadsnr.: 200801588 
(730) Innehaver: 
 APCOA PARKING NORWAY AS, Postboks 4754 

Nydalen, 0421 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246201 
(210) Søknadsnr.: 200801286 
(730) Innehaver: 
 Make Up For Ever, 5 rue La Boetie, FR-75008 PARIS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246467 
(210) Søknadsnr.: 200715665 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246626 
(210) Søknadsnr.: 200804020 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246635 
(210) Søknadsnr.: 200803895 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247704 
(210) Søknadsnr.: 200807009 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247811 
(210) Søknadsnr.: 200304476 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249221 
(210) Søknadsnr.: 200808800 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249716 
(210) Søknadsnr.: 200413351 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
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(111) Reg.nr.: 250091 
(210) Søknadsnr.: 200809612 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250860 
(210) Søknadsnr.: 200901790 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252264 
(210) Søknadsnr.: 200906035 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252266 
(210) Søknadsnr.: 200905977 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253082 
(210) Søknadsnr.: 200905979 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253083 
(210) Søknadsnr.: 200906036 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253320 
(210) Søknadsnr.: 200908880 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253470 
(210) Søknadsnr.: 200907927 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253501 
(210) Søknadsnr.: 200909418 
(730) Innehaver: 
 Energy Save Nordic AB, Nitgatan 2, SE-44138 

ALINGSÅS, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253787 
(210) Søknadsnr.: 200906654 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255061 
(210) Søknadsnr.: 200908379 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255838 
(210) Søknadsnr.: 201002089 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 258509 
(210) Søknadsnr.: 201001584 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258995 
(210) Søknadsnr.: 201009875 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259121 
(210) Søknadsnr.: 201010896 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259122 
(210) Søknadsnr.: 201010897 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259718 
(210) Søknadsnr.: 201012522 
(730) Innehaver: 
 Tomas Knutsen, Grimseiddalen 123, 5239 RÅDAL, Norge
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260592 
(210) Søknadsnr.: 201101058 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 26110 
(210) Søknadsnr.: 30878 
(730) Innehaver: 
 Xella Deutschland GmbH, Düsseldorfer Landstrasse 395, 

DE-47259 DUISBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262839 
(210) Søknadsnr.: 201108501 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262889 
(210) Søknadsnr.: 201108525 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263366 
(210) Søknadsnr.: 201108162 
(730) Innehaver: 
 CARAVAN RICE AS, Solheimveien 2, 1473 

LØRENSKOG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263416 
(210) Søknadsnr.: 201110366 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263419 
(210) Søknadsnr.: 201110368 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 263420 
(210) Søknadsnr.: 201110370 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263421 
(210) Søknadsnr.: 201110371 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263425 
(210) Søknadsnr.: 201110374 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263437 
(210) Søknadsnr.: 201110376 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263439 
(210) Søknadsnr.: 201110377 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263518 
(210) Søknadsnr.: 201108154 
(730) Innehaver: 
 CARAVAN RICE AS, Solheimveien 2, 1473 

LØRENSKOG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263915 
(210) Søknadsnr.: 201112020 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263916 
(210) Søknadsnr.: 201112024 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263926 
(210) Søknadsnr.: 201112021 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263927 
(210) Søknadsnr.: 201112023 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263936 
(210) Søknadsnr.: 201112027 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263937 
(210) Søknadsnr.: 201112028 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 263940 
(210) Søknadsnr.: 201112029 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263948 
(210) Søknadsnr.: 201111680 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264050 
(210) Søknadsnr.: 201110372 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264051 
(210) Søknadsnr.: 201110373 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264052 
(210) Søknadsnr.: 201110375 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264079 
(210) Søknadsnr.: 201112030 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264799 
(210) Søknadsnr.: 201114177 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264840 
(210) Søknadsnr.: 201114217 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265370 
(210) Søknadsnr.: 201114174 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265524 
(210) Søknadsnr.: 201113195 
(730) Innehaver: 
 TWC Product and Technology, LLC, 1001 Summit 

Boulevard, US-GA30319 BROOKHAVEN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265525 
(210) Søknadsnr.: 201113197 
(730) Innehaver: 
 TWC Product and Technology, LLC, 1001 Summit 

Boulevard, US-GA30319 BROOKHAVEN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265726 
(210) Søknadsnr.: 201201410 
(730) Innehaver: 
 BHJ Kalino Food AB, Box 123, SE-24522 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
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(111) Reg.nr.: 265815 
(210) Søknadsnr.: 201201409 
(730) Innehaver: 
 BHJ Kalino Food AB, Box 123, SE-24522 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266129 
(210) Søknadsnr.: 201202548 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266636 
(210) Søknadsnr.: 201203149 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266637 
(210) Søknadsnr.: 201203148 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266988 
(210) Søknadsnr.: 201112026 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267276 
(210) Søknadsnr.: 201205522 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267382 
(210) Søknadsnr.: 201205403 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267383 
(210) Søknadsnr.: 201205404 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267384 
(210) Søknadsnr.: 201205405 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267385 
(210) Søknadsnr.: 201205524 
(730) Innehaver: 
 Colosseum Dental Scandinavia AS, Kongens gate 11, 

0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267561 
(210) Søknadsnr.: 201205913 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267838 
(210) Søknadsnr.: 201207187 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 267918 
(210) Søknadsnr.: 201207878 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267998 
(210) Søknadsnr.: 201208221 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268324 
(210) Søknadsnr.: 201201631 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268514 
(210) Søknadsnr.: 201209920 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268771 
(210) Søknadsnr.: 201209921 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268774 
(210) Søknadsnr.: 201209923 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269357 
(210) Søknadsnr.: 201212246 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269548 
(210) Søknadsnr.: 201213132 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269706 
(210) Søknadsnr.: 201111679 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271505 
(210) Søknadsnr.: 201304244 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271611 
(210) Søknadsnr.: 201209922 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271684 
(210) Søknadsnr.: 201302153 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 272159 
(210) Søknadsnr.: 201302513 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272421 
(210) Søknadsnr.: 201307428 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275597 
(210) Søknadsnr.: 201400730 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277223 
(210) Søknadsnr.: 201405131 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277224 
(210) Søknadsnr.: 201405132 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279267 
(210) Søknadsnr.: 201410746 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279769 
(210) Søknadsnr.: 201412306 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279770 
(210) Søknadsnr.: 201412307 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281275 
(210) Søknadsnr.: 201501261 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284098 
(210) Søknadsnr.: 201508747 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284108 
(210) Søknadsnr.: 201508748 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284375 
(210) Søknadsnr.: 201509457 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 284699 
(210) Søknadsnr.: 201510643 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286482 
(210) Søknadsnr.: 201512218 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294282 
(210) Søknadsnr.: 201705701 
(730) Innehaver: 
 Anker Innovations Limited, Room 1318-19, Hollywood 

Commercial Center, 610 Nathan Road, HK-MONGKOK, 
KOWLOON, Hong Kong 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294737 
(210) Søknadsnr.: 201712162 
(730) Innehaver: 
 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295336 
(210) Søknadsnr.: 201710280 
(730) Innehaver: 
 Skog Design Andrea Holter, Furnesvegen 13, 2317 

HAMAR, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295430 
(210) Søknadsnr.: 201409151 
(730) Innehaver: 
 Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, GB-TF17FA TELFORD 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296230 
(210) Søknadsnr.: 201711922 
(730) Innehaver: 
 Stine Røine Hoff, Frognerseterveien 21 B, 0775 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296372 
(210) Søknadsnr.: 201716110 
(730) Innehaver: 
 BABY LIVIA AS, Andøyfaret 15, Strandhuset 4 etg., 4623 

KRISTIANSAND S, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 30862 
(210) Søknadsnr.: 19436638 
(730) Innehaver: 
 doppler group GmbH, Schloßstrasse 24, AT-5280 

BRAUNAU-RANSHOFEN, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 38412 
(210) Søknadsnr.: 45622 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 41171 
(210) Søknadsnr.: 49196 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 46358 
(210) Søknadsnr.: 19557096 
(730) Innehaver: 
 Pierre Balmain S.A.S, 44, rue François 1er, FR-75008 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
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(111) Reg.nr.: 72971 
(210) Søknadsnr.: 94041 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers Ltd, Simmonscourt House, Simmonscourt 

Road, IE-BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74779 
(210) Søknadsnr.: 95713 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 78028 
(210) Søknadsnr.: 99468 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 78198 
(210) Søknadsnr.: 99807 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 87507 
(210) Søknadsnr.: 111334 
(730) Innehaver: 
 Grace GmbH, In der Hollerhecke 1, DE-67547 WORMS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 94574 
(210) Søknadsnr.: 117954 
(730) Innehaver: 
 Modine Söderköping AB, SE-61481 SÖDERKÖPING, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 128, SE-72105 VÄSTERÅS, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99270 
(210) Søknadsnr.: 19761666 
(730) Innehaver: 
 Filtration Group BV, Hanzeweg 21, NL-7241CS LOCHEM, 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99819 
(210) Søknadsnr.: 19762926 
(730) Innehaver: 
 FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza, 250, IT-10126 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201105943 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1075842 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

FABBRICA D'ARMI PIETRO 
BERETTA S.p.A., Via Pietro 
Beretta, 18, 25063 GARDONE 
VAL TROMPIA (BRESCIA), Italia 
(IT) 

 Lisenshaver: UMAREX GmbH & Co. KG, 
Donnerfeld 2, 59757 
ARNSBERG, Tyskland (DE) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 

fireworks. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2017.10.25 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2018.02.22 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201604413 
(730) Søker: 
 BAMTech, LLC (Limited liability company Delaware), 75 

Ninth Avenue, US-NY10011 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201705780 
(730) Søker: 
 Tag Vision ApS, Tranevang 2, DK-3450 ALLERØD, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Walther Rebernik, c/o NORDIA Advokatfirma, 

Østergade 16, DK-1100 KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201709922 
(730) Søker: 
 RAUSE RETTER AS, Korsvoll Terrasse 10 A, 0881 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0465588 
(210) Søknadsnr.: 201108450 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0795479 
(210) Søknadsnr.: 200301735 
(730) Innehaver: 
 Lekmer AB, Norrbackagatan 47 B, SE-11341 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0958903 
(210) Søknadsnr.: 200805481 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 102308 
(210) Søknadsnr.: 121665 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1066827 
(210) Søknadsnr.: 201105653 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1071710 
(210) Søknadsnr.: 201104291 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1071711 
(210) Søknadsnr.: 201104292 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
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(111) Reg.nr.: 1143853 
(210) Søknadsnr.: 201300624 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1145140 
(210) Søknadsnr.: 201300956 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 128566 
(210) Søknadsnr.: 19851325 
(730) Innehaver: 
 Mentor Graphics CORP, Beaverton, Oregon, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1321311 
(210) Søknadsnr.: 201701337 
(730) Innehaver: 
 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-WA98052-

6399 REDMOND, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132991 
(210) Søknadsnr.: 19870138 
(730) Innehaver: 
 Portmeirion Group UK Limited, London Road, GB-

ST47QQ STOKE ON TRENT, STAFFORDSHIRE, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 133140 
(210) Søknadsnr.: 19870346 
(730) Innehaver: 
 Haki AB, Box 102, SE-28063 SIBBHULT, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 134525 
(210) Søknadsnr.: 19872960 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 141069 
(210) Søknadsnr.: 19890713 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 141247 
(210) Søknadsnr.: 19890179 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154199 
(210) Søknadsnr.: 19915435 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, 15 Hampshire Street, US-

MA02048 MANSFIELD, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 167518 
(210) Søknadsnr.: 19925917 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 168076 
(210) Søknadsnr.: 19934410 
(730) Innehaver: 
 Viskase SAS, 134 rue Danton, FR-92593 LEVALLOIS 

PERRET, CEDEX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
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(111) Reg.nr.: 180627 
(210) Søknadsnr.: 19961442 
(730) Innehaver: 
 Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, FI-01301 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100 

HELSINGFORS, Finland 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 183721 
(210) Søknadsnr.: 19957411 
(730) Innehaver: 
 Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 185826 
(210) Søknadsnr.: 19962702 
(730) Innehaver: 
 KK Access (also trading as Access Co Ltd), 3 

Kandaneribei-cho, Chiyoda-ku, JP-101-0022 TOKYO, 
Japan 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187884 
(210) Søknadsnr.: 19971002 
(730) Innehaver: 
 Eirik Moe Grafisk Design, Nerlivegen 12, 4020 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188454 
(210) Søknadsnr.: 19961953 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188583 
(210) Søknadsnr.: 19972464 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188806 
(210) Søknadsnr.: 19942264 
(730) Innehaver: 
 Brooksburnett Investments Ltd, Sofias Tsirou, 9 Toulla, 

Court 3, 2nd Fl. Flat Office 22, CY-3021 LIMASSOL, 
Kypros 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188966 
(210) Søknadsnr.: 19976268 
(730) Innehaver: 
 Warner Chilcott Company LLC, Union Street KM 1.1, US-

PR00738 FAJARDO, USA 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189997 
(210) Søknadsnr.: 19976126 
(730) Innehaver: 
 Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de 

la Diputación, Edificio Inditex, ES-15142 ARTEIXO, A 
CORUÑA, Spania 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193314 
(210) Søknadsnr.: 19979507 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers Ltd, Simmonscourt House, Simmonscourt 

Road, IE-BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 197690 
(210) Søknadsnr.: 199807903 
(730) Innehaver: 
 Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Box 

1133, SE-16422 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207918 
(210) Søknadsnr.: 200011870 
(730) Innehaver: 
 Karsten Moholt AS, Postboks 2458 Solheimsviken, 5824 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 215607 
(210) Søknadsnr.: 200201882 
(730) Innehaver: 
 Havforskningsinstituttet v/adm dir, Postboks 1870 

Nordnes, 5817 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217927 
(210) Søknadsnr.: 200206072 
(730) Innehaver: 
 Grace GmbH, In der Hollerhecke 1, DE-67547 WORMS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236085 
(210) Søknadsnr.: 200602417 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241716 
(210) Søknadsnr.: 200705586 
(730) Innehaver: 
 Oticon A/S, Kongebakken 9, DK-2765 SMØRUM, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OTICON A/S, att.:WDH Group IP, Kongebakken 9, DK-

2765 SMØRUM, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245034 
(210) Søknadsnr.: 200704998 
(730) Innehaver: 
 Vitaco IP Pty Limited, Level 3, 68 Waterloo Road, North 

Ryde, AU-2113 NEW SOUTH WALES, Australia 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246201 
(210) Søknadsnr.: 200801286 
(730) Innehaver: 
 Make Up For Ever, 5 rue La Boetie, FR-75008 PARIS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247811 
(210) Søknadsnr.: 200304476 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249221 
(210) Søknadsnr.: 200808800 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249716 
(210) Søknadsnr.: 200413351 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250091 
(210) Søknadsnr.: 200809612 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250860 
(210) Søknadsnr.: 200901790 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-

ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253320 
(210) Søknadsnr.: 200908880 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
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(111) Reg.nr.: 253501 
(210) Søknadsnr.: 200909418 
(730) Innehaver: 
 Energy Save Nordic AB, Nitgatan 2, SE-44138 

ALINGSÅS, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262839 
(210) Søknadsnr.: 201108501 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262889 
(210) Søknadsnr.: 201108525 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263366 
(210) Søknadsnr.: 201108162 
(730) Innehaver: 
 CARAVAN RICE AS, Solheimveien 2, 1473 

LØRENSKOG, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263518 
(210) Søknadsnr.: 201108154 
(730) Innehaver: 
 CARAVAN RICE AS, Solheimveien 2, 1473 

LØRENSKOG, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264799 
(210) Søknadsnr.: 201114177 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264840 
(210) Søknadsnr.: 201114217 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265370 
(210) Søknadsnr.: 201114174 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275597 
(210) Søknadsnr.: 201400730 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281131 
(210) Søknadsnr.: 201500760 
(730) Innehaver: 
 Hair to Hair Hans T Holltrø, Postboks 149, 7501 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281364 
(210) Søknadsnr.: 201501053 
(730) Innehaver: 
 Terje Jacob Bjerke, Myklerudveien 4, 1454 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
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(111) Reg.nr.: 281529 
(210) Søknadsnr.: 201501042 
(730) Innehaver: 
 SOL MAT AS, Saghaugen 10, 5411 STORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281579 
(210) Søknadsnr.: 201500761 
(730) Innehaver: 
 AITP Europe AS, Kanalveien 11, 5068 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283001 
(210) Søknadsnr.: 201500759 
(730) Innehaver: 
 Carl A Leschbrandt AS, Postboks 903, 4509 MANDAL, 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289555 
(210) Søknadsnr.: 201605773 
(730) Innehaver: 
 Casumo Services Limited, The Unicorn Centre, Triq il-

Uquija, MT-SWQ2335 SWIEQI, Malta 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289556 
(210) Søknadsnr.: 201605777 
(730) Innehaver: 
 Casumo Services Limited, The Unicorn Centre, Triq il-

Uquija, MT-SWQ2335 SWIEQI, Malta 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289586 
(210) Søknadsnr.: 201605774 
(730) Innehaver: 
 Casumo Services Limited, The Unicorn Centre, Triq il-

Uquija, MT-SWQ2335 SWIEQI, Malta 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
  

 

(111) Reg.nr.: 294737 
(210) Søknadsnr.: 201712162 
(730) Innehaver: 
 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295430 
(210) Søknadsnr.: 201409151 
(730) Innehaver: 
 Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, GB-TF17FA TELFORD 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 48362 
(210) Søknadsnr.: 19557523 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 67271 
(210) Søknadsnr.: 84454 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 78028 
(210) Søknadsnr.: 99468 
(730) Innehaver: 
 W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls Drive, US-

DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 87507 
(210) Søknadsnr.: 111334 
(730) Innehaver: 
 Grace GmbH, In der Hollerhecke 1, DE-67547 WORMS, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.15 
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(111) Reg.nr.: 94926 
(210) Søknadsnr.: 122133 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 95397 
(210) Søknadsnr.: 121660 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 96900 
(210) Søknadsnr.: 121663 
(730) Innehaver: 
 Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 99270 
(210) Søknadsnr.: 19761666 
(730) Innehaver: 
 Filtration Group BV, Hanzeweg 21, NL-7241CS 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.02.14 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0816851 
(151) Reg.dato.: 2003.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.18 

(210) Søknadsnr.: 200401187 
(220) Inndato: 2004.02.05 
(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jim Barry Wines Pty Ltd, Craigs Hill Road, SA5453 
CLARE , Australia (AU) 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Wines. 
 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1333441 
(151) Reg.dato.: 2016.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.20 

(210) Søknadsnr.: 201702533 
(220) Inndato: 2017.03.02 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.12.22, GB, UK00003141842 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB LIMITED, 
Etihad Stadium, Etihad Campus, M113FF 
MANCHESTER, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; portable computers, 
including laptop computers and tablet computers; 
covers, cases, chargers, speakers, headsets, data 
input devices and media storage, all for portable 
computers; computer hardware and parts and fittings 
therefor; computer peripherals; computer mouse mats 

and pads; computer mice; keyboard and screen covers; 
customised computer disks and CD-ROMs; PDAs; 
electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus; telephones, mobile 
phones, smartphones and video phones and 
transmitters, receivers, covers, cases, fascia, holders, 
chargers, speakers, headsets, hands-free-kits, 
software, sounds, graphics, data input devices and 
media storage therefor; covers and cases for mobile 
telephones and personal electronic devices; holders 
adapted for mobile phones; straps for mobile phones; 
covers and cases adapted for PDAs, MP3 players, 
laptops and gaming devices; headphones; earphones; 
mobile phone headsets and hands-free kits; batteries; 
battery chargers; audio and/or video recordings; 
recorded programmes for television and for radio; 
motion picture films; animated cartoons; photographic 
transparencies and photographic and cinematographic 
films prepared for exhibition purposes; CDs; DVDs; 
CD-ROMs; digital video discs; cassettes; video 
cassettes; records; downloadable and streamable 
audio and/or video recordings; downloadable and 
streamable ringtones, music, sound recordings, MP3s, 
graphics, games and video images; screen savers; 
computer software and programs; downloadable 
computer software; computer games programs; 
application software for mobile communication devices; 
downloadable electronic publications; publications in 
electronic format; electronic books and electronic book 
readers; downloadable and streamable podcasts in 
relation to entertainment and sport; radios; televisions; 
electrical and electronic apparatus for use in the 
reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts; 
video recorders; tape recorders; cassette players; 
record players; juke boxes; CD players; CD-ROM 
players; DVD players; DVD recorders; digital audio 
players; MP3 players; MP3 readers; audio and/or video 
file recorders and/or players; magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision; electronic 
storage media; memory cards; storage cases and 
boxes for electronic storage media, CDs, DVDs and 
disks; game software for video game machines; 
peripheral devices for use with home video game 
machines; cameras; video cameras; cases for 
photographic apparatus and instruments; digital photo 
frames; anti-dazzle shades, glasses and visors; 
binoculars; magnifying glasses; goggles; eye glasses, 
spectacles and sunglasses and cases, chains, straps, 
cords and frames therefor; contact lenses and 
containers therefor; optical goods; holograms; 
compasses and barometers; bells; electronic, 
magnetic, and optical identity cards; payment cards, 
credit cards, charge cards, debit cards and smart 
cards; telephone cards; magnets; electric signs; 
illuminated signs; neon signs; cash registers; ticket 
dispensers; vehicle breakdown warning apparatus; 
articles of protective clothing, footwear and headgear; 
protective helmets; sports helmets; mouth protectors 
including gum shields; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags; travelling cases; suitcases; luggage; garment 
bags for travel; brief cases; bags; sports bags; athletic 
bags; gym bags; boot bags; back packs; holdalls; 
rucksacks; duffel bags; beach bags; school bags and 
satchels; handbags; shoulder bags; tote bags; 
shopping bags; toilet bags; wallets; purses; coin 
purses; card holders; credit card cases and holders; ID 
card holders; key cases; shoulder straps of leather; 
umbrellas, parasols and walking sticks; umbrella 
covers; shooting sticks; collars, covers, leads and 
leashes for animals; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; sports clothing; 
leisurewear; football shirts; football shorts; football 
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socks; replica football shirts; replica shirts; replica 
shorts; replica socks; training clothing; tracksuits; 
training pants; waterproof clothing; sweatshirts; 
sweatpants; jackets; coats; fleeces; shirts; t-shirts; polo 
shirts; vests; singlets; blouses; knitwear; jerseys; 
jumpers; pullovers; sweaters; hooded tops; cardigans; 
waistcoats; suits; trousers; jeans; pants; shorts; 
leggings; skirts; ties; cravats; underwear; boxer shorts; 
briefs; thongs; lingerie; nightwear; pyjamas; night shirts; 
dressing gowns; bathrobes; beach clothes; swimwear; 
swim suits; bathing trunks; bathing caps; socks; gloves; 
mittens; scarves; ear muffs; wristbands; belts; braces; 
aprons (clothing); uniforms; ready-made clothes linings 
(parts of clothing); shoes; boots; sandals; slippers; 
sports shoes; training shoes; football boots and shoes; 
studs for football boots; hats; caps; visors; headbands; 
articles of clothing, footwear and headgear for babies 
and children; articles of clothing, footwear and 
headgear for babies and children; bodysuits; romper 
suits; sleep suits; bibs; baby boots. 

  Klasse 28   Games and playthings; toys; gymnastic and sporting 
articles; decorations for Christmas trees; apparatus for 
use in sports; balls for sport; playing balls; footballs; 
goal posts; miniature footballs; miniature replica football 
kits; sponge hands in the nature of novelties; rattles; 
gloves for games; shin guards; knee guards; elbow 
guards; bags adapted for carrying sporting articles; 
articles for playing golf; golf balls; golf tees; golf ball 
markers; golf bags; golf club covers; golf gloves; 
articles for playing darts; darts; sporting articles for use 
in playing snooker; snooker tables; pool tables; skis; 
surf boards; skateboards; snowboards; sleighs; 
sledges; slides; roller skates; in-line skates; rackets; 
exercise apparatus; indoor football tables; fishing 
tackle; dice; dominoes; marbles; dolls; action figure 
toys; soft toys; teddy bears; puppets; bathtub toys; 
inflatable toys; ride-on toys; toy vehicles; flying discs; 
home video game machines and amusement 
apparatus all for use with television receivers; 
peripheral devices for use with home video game 
machines; electronic hand held game units; board 
games; card games; playing cards; jigsaw puzzles; 
models in kit form; Christmas crackers; confetti; 
balloons; party novelties; party novelty hats; conjuring 
apparatus; costume masks; kites; skittles; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising via the 
Internet; provision of advertising space; provision of 
space on web sites for advertising goods and services; 
promotional and marketing services; public relations 
and publicity services; business management of sports 
people; promotional management for sports 
personalities; accountancy; auctioneering; trade fairs; 
organisation, arrangement and conducting of events 
and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organisation of private draws for promotional and 
advertising purposes; operation and supervision of 
membership schemes; organisation, operation and 
supervision of incentive and customer loyalty schemes; 
data processing; provision of business information; 
retail services and online retail services all connected 
with the sale of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive reparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
fragrances, toilet waters, after-shave lotions, eau de 
cologne, body sprays, antiperspirants, deodorants for 
personal use, talcum powder, medicated soaps, non-
medicated toilet preparations, toiletries, shower and 
bath preparations, bath oils, bath gels, bath powders, 
bath salts, foam baths, shower gels, talcum powders, 
preparations for the care of the scalp and hair, 
shampoos, hair conditioners, hair colorants, hair styling 
products, depilatory preparations, shaving 
preparations, beauty care products and preparations, 
body care products and preparations, skin care 
preparations, oils, creams, lotions, gels and powders 
for the skin, beauty masks, facial packs, make-up and 

make-up removing preparations, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic body paint, nail care 
preparations, nail varnishes, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, sun tanning and sun protection 
preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, 
fabric softeners, boot cream, boot polish, creams for 
leather, car cleaning preparations, windscreen cleaning 
liquids, incense, aromatherapy products, massage 
preparations, pot pourri, filled first aid boxes, bandages, 
plasters and wound dressings, medicated lotions and 
balms, medicated bath preparations, analgesic and 
muscle strain preparations for human use, sanitary 
preparations for medical purposes, disinfectants, insect 
repellents, medicated confectionery, medicated 
chewing gum, dietary supplements, vitamins, medicinal 
drinks, food for babies and infants, air fresheners, 
common metals and their alloys, ironmongery, small 
items of metal hardware, safes, badges, vehicle 
badges, signs, plaques, number plates, ornaments, 
figurines, statues and statuettes, works of art, money 
boxes, trophies, bronzes, keys, key blanks, key rings 
and key chains, locks, hand tools and implements and 
parts and fittings therefor, cutlery, razors and razor 
blades, shavers and parts and fittings therefor, shaving 
cases, manicure and pedicure implements and sets, 
scissors, penknives, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
portable computers, including laptop computers and 
tablet computers, covers, cases, chargers, speakers, 
headsets, data input devices and media storage, all for 
portable computers, computer hardware and parts and 
fittings therefor, computer peripherals, computer mouse 
mats and pads, computer mice, keyboard and screen 
covers, customised computer disks and CD-ROMs, 
PDAs, electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus, telephones, mobile 
phones, smartphones and video phones and 
transmitters, receivers, covers, cases, fascia, holders, 
chargers, speakers, headsets, hands-free-kits, 
software, sounds, graphics, data input devices and 
media storage therefor, covers and cases for mobile 
telephones and personal electronic devices, holders 
adapted for mobile phones, straps for mobile phones, 
covers and cases adapted for PDAs, MP3 players, 
laptops and gaming devices, headphones, earphones, 
mobile phone headsets and hands-free kits, batteries, 
battery chargers, audio and/or video recordings, 
recorded programmes for television and for radio, 
motion picture films, animated cartoons, photographic 
transparencies and photographic and cinematographic 
films prepared for exhibition purposes, CDs, DVDs, 
CD-ROMs, digital video discs, cassettes, video 
cassettes, records, downloadable and streamable 
audio and/or video recordings, downloadable and 
streamable ringtones, music, sound recordings, MP3s, 
graphics, games and video images, screen savers, 
computer software and programs, downloadable 
computer software, computer games programs, 
application software for mobile communication devices, 
downloadable electronic publications, publications in 
electronic format, printed publications in electronically 
readable form, electronic books and electronic book 
readers, downloadable and streamable podcasts in 
relation to entertainment and sport, radios, televisions, 
electrical and electronic apparatus for use in the 
reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts, 
video recorders, tape recorders, cassette players, 
record players, juke boxes, CD players, CD-ROM 
players, DVD players, DVD recorders, digital audio 
players, MP3 players, MP3 readers, audio and/or video 
file recorders and/or players, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, electronic 
storage media, memory cards, storage cases and 
boxes for electronic storage media, CDs, DVDs and 
disks, home video game machines and amusement 
apparatus all for use with television receivers, games 
for video game machines, peripheral devices for use 
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with home video game machines, cameras, video 
cameras, cases for photographic apparatus and 
instruments, digital photo frames, anti-dazzle shades, 
glasses and visors, binoculars, magnifying glasses, 
goggles, eye glasses, spectacles and sunglasses and 
cases, chains, straps, cords and frames therefor, 
contact lenses and containers therefor, optical goods, 
holograms, compasses and barometers, bells, 
electronic, magnetic, and optical identity cards, 
payment cards, credit cards, charge cards, debit cards 
and smart cards, telephone cards, magnets, electric 
signs, illuminated signs, neon signs, cash registers, 
automatic vending machines, ticket dispensers, vehicle 
breakdown warning apparatus, articles of protective 
clothing, footwear and headgear, protective helmets, 
sports helmets, mouth protectors including gum 
shields, apparatus and equipment for lighting, heating, 
cooling, drying, steam generating, sterilizing, air-
conditioning, air freshening, air purifying, water 
purifying, cooking and refrigerating and parts and 
fittings therefor, lighting installations, lamps, table 
lamps, lampshades and lampshade holders, 
luminaires, light diffusers, electric Christmas tree lights, 
torches, vehicles and parts and fittings therefor, 
apparatus for locomotion by land, air or water, motor 
land vehicles, cycles, bells for cycles, carriers for 
cycles, scooters, golf bag trolleys, golf carts, sledges, 
prams, pushchairs, baby strollers, buggies, car seats 
for babies or children, roof racks for vehicles, roof 
boxes for vehicles, roof cases for vehicles, roof bars for 
vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, cushions adapted for use in vehicles, shaped 
covers for vehicles, visors (strips) for vehicle screens, 
alarms for vehicles, tyres, pumps for inflating tyres, 
hubcaps for wheels, wheeled carriers, wheelbarrows, 
wheelchairs, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals, jewellery, costume jewellery, 
imitation jewellery, precious and semi-precious stones, 
horological and chronometric instruments, watches and 
clocks, rings, earrings, bracelets, brooches, necklaces, 
chains, jewellery charms, pendants, lapel pins, tie pins, 
tie clips, cufflinks, key fobs, key rings and key chains, 
badges of precious metal or coated therewith, models, 
medals and medallions, coins, paper, cardboard, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, office 
requisites, instructional and teaching material, plastic 
materials for packaging, newspapers, magazines and 
periodical publications, printed publicity and 
promotional material, printed programmes, books, 
booklets, brochures, leaflets, newsletters, comic books, 
diaries, personal organisers, address books, albums, 
photograph albums, autograph books, scrap books, 
catalogues, manuals, files and folders, binders, 
programme binders, poster magazines, calendars, 
pads of paper, note pads and note books, writing pads, 
drawing pads, jotters, envelopes, labels, book markers, 
bookends, paperweights, posters, trading cards, 
collectors' cards, stickers, transfers, decalcomanias, 
stencils, maps, charts, wall charts, height charts, 
tickets, timetables, printed forms, certificates, menus, 
gift vouchers, philatelic stamps, printed patterns, paper 
flags and pennants, paper banners, signs and 
advertisement boards, cards, greeting cards, birthday 
cards, postcards, gift wrap and packaging paper, gift 
tags, gift bags, carrier bags, packaging bags, letter 
trays, letter openers, adhesive tapes and dispensers, 
blackboards, chalk, writing instruments, drawing 
instruments, pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, 
rulers, cases and boxes for pens and pencils, pen and 
pencil holders, ink, ink pads, rubber stamps, paint 
boxes, prints and pictures, art prints, graphic prints, 
representations and reproductions, lithographs, 
engravings and etchings, portraits, paper towels, paper 
handkerchiefs, toilet paper, beer mats, coasters, place 
mats, paper table cloths and napkins, money clips, 
leather and imitations of leather, trunks and travelling 
bags, cases, suitcases, articles of luggage, garment 

bags for travel, brief cases, bags, sports bags, athletic 
bags, gym bags, boot bags, back packs, holdalls, 
rucksacks, duffel bags, beach bags, school bags and 
satchels, handbags, shoulder bags, tote bags, 
shopping bags, toilet bags, wallets, purses, coin 
purses, card holders, credit card cases and holders, ID 
card holders, key fobs, key cases, shoulder straps, 
umbrellas, parasols and walking sticks, umbrella 
covers, shooting sticks, collars, covers, leads and 
leashes for animals, furniture, mirrors, picture frames, 
scale models, model stadia, name plates, house 
numbers, curtain tie backs, cushions and pillows, 
sleeping bags, bean bags, airbeds, coat hangers, 
clothes hooks, hat and coat stands, key boards for 
hanging keys, photograph frames, magazine racks, 
book shelves, stacking trays, beds and bedroom 
furniture, headboards being furniture, cupboards, sofas 
and settees, tables, chairs, deck chairs, stools, seats 
for indoor and outdoor use, seating for use in stadia, 
display stands and boards, signboards, placards, bins, 
containers, casks, chests, cases and boxes, cots and 
cradles, playpens, non-metallic locks, plastic key cards 
(not encoded), holders for pennants, non-electric fans 
for personal use, knife handles, plugs and stoppers, 
closures for containers, bottle caps and casings, corks 
for bottles, drinking straws, plastic decorations for 
foodstuffs, beds for animals, dog kennels, household or 
kitchen utensils and containers, combs and sponges, 
brushes, articles for cleaning purposes, glassware, 
porcelain, pottery and earthenware, chinaware, 
cookware, tableware, crockery, plates, commemorative 
plates, saucers, dishes, bowls, pots, jugs, egg cups, 
tea pots, tea caddies, tea cosies, coffee pots, cooking 
pots, cookery moulds, bread and cutting boards, 
storage jars, spice jars, rolling pins, drinking vessels, 
cups, mugs, drinking glasses, tankards, bottles, 
drinking bottles, bottle openers, corkscrews, decanters, 
drinking flasks, vacuum flasks, bottle covers, non-
electric coolers for food and drinks, ice cube moulds, 
bottle buckets, glass stoppers, cocktail shakers, juice 
squeezers, strainers, siphons for carbonated water, 
stands for bottles, menu card holders, name card 
holders, napkin holders, cutlery holders, condiment 
holders, salt cellars, toothpick holders and toothpicks, 
butter dishes, serving trays, fitted picnic baskets, picnic 
ware, decorative objects made of glass, ceramic, china, 
earthenware or porcelain, enamelled glass, vases, 
perfume bottles, perfume sprayers, candlesticks, 
money boxes and piggy banks, toothbrushes, holders 
for toothbrushes, soap boxes and holders, shaving 
brushes and shaving brush holders, fitted vanity cases, 
cosmetic powder compacts, household gloves, 
cleaning cloths, ironing boards, shaped ironing board 
covers, clothes drying racks, shoe horns, shoe brushes 
and shoe trees, refuse bins, litter bins, flower pots, 
watering cans, baskets for domestic use, cages for 
household pets, storage boxes for household use, 
textiles and textile goods, bed and table covers, textile 
piece goods, textiles for making articles of clothing, 
household textile articles, curtains, textile wall 
hangings, covers for cushions, towels, bath linen, bath 
towels, mats and flannels, beach towels, bed linen, 
sheets and pillow cases, duvet covers, blankets, lap 
rugs, table linen, table cloths, table mats, napkins, tea 
towels, bar towels, flags and pennants, banners, 
clothing, footwear, headgear, sports clothing, 
leisurewear, football shirts, football shorts, football 
socks, replica kits, replica shirts, replica shorts, replica 
socks, training clothing, tracksuits, training pants, 
waterproof clothing, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
coats, fleeces, shirts, t-shirts, polo shirts, vests, 
singlets, blouses, knitwear, jerseys, jumpers, pullovers, 
sweaters, hooded tops, cardigans, waistcoats, suits, 
trousers, jeans, pants, shorts, leggings, skirts, ties, 
cravats, underwear, boxer shorts, briefs, thongs, 
lingerie, nightwear, pyjamas, night shirts, dressing 
gowns, bathrobes, beach clothes, swimwear, swim 
suits, bathing trunks, bathing caps, socks, gloves, 
mittens, scarves, ear muffs, wristbands, belts, braces, 
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aprons, uniforms, clothes linings, shoes, boots, 
sandals, slippers, sports shoes, training shoes, football 
boots and shoes, studs for football boots, hats, caps, 
visors, headbands, articles of clothing, footwear and 
headgear for babies and children, bodysuits, romper 
suits, sleep suits, bibs, baby boots, badges for wear, 
ornamental novelty badges, badges of textile materials, 
embroidered badges, belt clasps, brooches and 
buckles, embroidery, haberdashery, sewing thimbles, 
hat ornaments, patches, ribbons and braid, hair 
ornaments, hair fasteners, hair bands, hair pins, hair 
grips, hair clips, hair slides, hair nets, buttons, rosettes, 
shoe ornaments, clothing and shoe fasteners, shoe 
laces, cords, numerals or letters for marking textile 
articles, competitors' numbers, expanding bands for 
holding sleeves, reins for guiding children, artificial 
flowers, lanyards for wear, carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors, wall hangings, wallpaper, games and 
playthings and parts and fittings therefor, toys and parts 
and fittings therefor, gymnastic and sporting articles 
and parts and fittings therefor, decorations for 
Christmas trees, apparatus for use in sports and parts 
and fittings therefor, balls for sport, playing balls, 
footballs, goal posts, miniature footballs, miniature 
replica football kits, sponge hands in the nature of 
novelties, rattles, gloves for games, shin guards, knee 
guards, elbow guards, bags adapted for carrying 
sporting articles, articles for playing golf, golf balls, golf 
tees, golf ball markers, golf bags, golf club covers, golf 
gloves, articles for playing darts, darts, sporting articles 
for use in playing snooker, snooker tables, pool tables, 
skis, surf boards, skateboards, snowboards, sleighs, 
sledges, slides, roller skates, in-line skates, rackets, 
exercise apparatus, tables for indoor football, fishing 
tackle, dice, dominoes, marbles, dolls, action figure 
toys, soft toys, teddy bears, puppets, bathtub toys, 
inflatable toys, ride-on toys, toy vehicles, flying discs, 
electronic hand held game units, board games, card 
games, playing cards, jigsaw puzzles, models in kit 
form, Christmas crackers, confetti, balloons, party 
novelties, party novelty hats, conjuring apparatus, 
costume masks, costumes being children's playthings, 
kites, skittles, meat, fish, poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, meat products, 
cooked meats, sausages, burgers, kebabs, fish 
products, seafood, edible shellfish and shellfish 
products, poultry products, game products, fruit 
products, fruit salads, frosted fruits, vegetable products, 
fruit and vegetable chips and crisps, potato products, 
potato chips, potato crisps, edible nuts, processed 
peanuts, raisins, dairy products, cheese milk drinks, 
flavoured milk drinks, milkshakes, yoghurt and fromage 
frais, cream, butter, margarine, cocoa butter, peanut 
butter, snack foods, prepared meals, soups and 
preparations for making soups, pickles, preparations 
made from soya, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, 
bakery products, pies, pasties, sausage rolls, 
sandwiches, bread rolls, hot dogs, toasted sandwiches, 
cakes, flans, tarts, biscuits, cookies, pastry products, 
puddings, desserts, pancakes, waffles, ice cream and 
ice cream products, sorbets, frozen confections, ice 
lollies, edible candy, mints, non-medicated chewing 
gum, candy rock, chocolate, chocolate beverages, 
chocolate products, liquorice, lozenges, confectionery 
for decorating Christmas trees, edible cake 
decorations, popcorn, pizzas, pasta and pasta 
products, breakfast cereals, rusks, cooking sauces, 
non-alcoholic drinks, drinking water, mineral and 
aerated water, fruit and drinks and fruit juices, isotonic 
drinks, carbonated beverages, lemonades, cola drinks, 
soda water, ginger beer, beers, lagers, ale, porter and 
stout, syrups and other preparations for making 

beverages, alcoholic beverages, wines, spirits, distilled 
beverages, liqueurs, whisky, cider, perry and 
champagne; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid. 

  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities; 
education; providing of training; organisation of sporting 
events; provision of entertainment, training, 
recreational, sporting and cultural activities and 
facilities; instruction and educational services; 
education and training in relation to sports; football 
academy services; football coaching, football schools 
and schooling; arranging and conducting of education 
and training in relation to football; arranging, conducting 
and provision of football instructional courses; football 
entertainment services; physical education; fitness 
training services; providing online non-downloadable 
electronic publications; provision of practical training 
and demonstrations; sport and holiday camp services 
(in the nature of entertainment); rental of sporting 
equipment; arranging, organising and conducting of 
conferences, conventions, seminars, events and 
exhibitions; arranging, organising and conducting of 
games, contests and competitions; hospitality services 
(entertainment); operating of lotteries; gaming services; 
arranging, organising and conducting of award 
ceremonies; provision of museum facilities; provision of 
stadium facilities and services; rental of stadium 
facilities; presentation of live performances; provision of 
club sporting services; sports club services; health club 
services; provision of sports information services; 
provision of information relating to football; fan club 
services [entertainment]; fan club membership scheme 
services [entertainment]; booking and ticketing services 
for sports, entertainment, cultural and educational 
events; entertainment, training, recreational, and 
sporting information services provided via the Internet 
and other communications networks; education and 
entertainment services provided by means of radio, 
television, telephony, the Internet and online 
databases; provision of cinematographic and video 
entertainment; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, audio 
and video content, movies, pictures, photographs, 
graphics, images, text and related information provided 
via the Internet and other communications networks; 
film production; production of video recordings, sound 
recordings, DVDs, CDs, CD-ROMs, video and audio 
tapes; production and distribution of television and 
radio programmes; production of sporting events for 
television and radio; publication of magazines, books, 
texts and printed matter; publishing by electronic 
means; providing online non-downloadable electronic 
publications; provision of television programmes, radio 
programmes, films, audio and/or visual material and 
games online (not downloadable); publication of news 
online; information relating to sport and entertainment 
provided online from a computer database or the 
Internet; information, advisory and consultancy services 
in relation to all of the aforesaid. 
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(111) Reg.nr.: 1341029 
(151) Reg.dato.: 2016.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.09 

(210) Søknadsnr.: 201704997 
(220) Inndato: 2017.04.20 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.06.24, FR, 4282802 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 THE OTHER'S PERFUMERS, 85 Rue Pierre 
Brunier, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, Frankrike (FR) 

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

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
cosmetics, hair lotions; hand creams, make-up 
products, make-up removing products, cosmetic 
creams, lotions for cosmetic use, skin care 
cosmetics, beauty masks, nail care products, 
varnishes, nail polish, nail polish removing 
products, cosmetic kits. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 285166 
(210) Søknadsnr.: 201505956 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 01/16 - 2016.01.04 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.02.20 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9   Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske 
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og 
andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. Lamper, lyspærer, 
lysrør og lysarmaturer. 

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

 
(730) Innehaver: 

 Unilamp Norden AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Optime AS, Lyseveien 15, 3531 KROKKLEIVA, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244113 
(210) Søknadsnr.: 200706624 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 07/08 - 2008.02.11 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.02.16 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer; aviser og 
tidsskrifter; fotografier; trykksaker. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftskonsultasjoner 
vedrørende hjelp ved drift eller ledelse av handelsforetak 
samt hjelp ved ledelse av forretningsvirksomheter i 
relasjon til kommersielle funksjoner i en kommersiell 
virksomhet; sammenstilling av sortiment i søkbare 
databaser for andres regning vedrørende bosteder, hus 
og hjem, finansiering samt inkassotjenester (med unntak 
av transport derav) slik at kunder på en hensiktsmessig 
måte kan se på og kjøpe varene eller tjenestene; 
sortering og redigering av informasjon i databaser; 
tjenester bestående av registrering, gjengivelse, 

utarbeidelse, innmating, sammenstilling og 
systematisering av informasjon; arrangering av messer 
og kommersielle utstillinger; varedemonstrasjoner. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; 
meglervirksomhet; formidling av fast eiendom, 
borettslagsleiligheter og virksomheter; 
inkassovirksomhet. 

  Klasse 38   Radio- og telekommunikasjonsvirksomhet; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavletjenester; 
tilveiebringelse av tilgangstid til nettverk eller databaser. 

 
(730) Innehaver: 

 HemNet Sverige AB, David Bagares gata 3, 4tr, SE-11138 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Broadnet AS, Postboks 1 Fornebu, 1330 FORNEBU, 

Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242847 
(210) Søknadsnr.: 200710289 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 50/07 - 2007.12.10 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.02.23 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Helsekost, i form av preparater til medisinsk bruk, 
naturlegemidler, urter for røking for medisinsk bruk, 
kosttilskudd, urtete for medisinske formål, urtekapsler, 
dietetiske drikker for medisinsk bruk, samt urter for 
medisinsk bruk så som hostemikstur og gel. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), 
rugemaskiner.    

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner.       

  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.  

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
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dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål.  

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; konserverte kjøkkenurter. 

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

 
(730) Innehaver: 

 BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, Norge 
 Kravstiller: 
 PEARSON EDUCATION LIMITED, 80 Strand, GB-

WC2R0RL LONDON, Storbritannia 
 Kravstillers  fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1314183 
(210) Søknadsnr.: 201611930 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 03/17 - 2017.01.16 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.02.26 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Spectacles (optics);  sunglasses;  spectacle cases; 
spectacle cords, all the aforesaid goods designed and/or 
made in France. 

  Klasse 35   Advertising;  online retail sale services featuring optical 
goods;  demonstration of goods; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes;  retail 
store services for optical goods and wholesale 
distribution of optical goods. 

 
(730) Innehaver: 

 IZIPIZI (SAS), 91 Rue Réaumur, FR-75002 PARIS, 
Frankrike 

 Kravstiller: 
 ISIPISI AS, Fornebuveien 40, 1366 LYSAKER, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

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

100221 2028.02.23 
  

 
131687 2028.02.18 
  

 
131747 2028.02.25 
  

 
131848 2028.03.17 
  

 
132031 2028.04.21 
  

 
132166 2028.05.11 
  

 
132441 2028.06.09 
  

 
132469 2028.06.09 
  

 
133054 2028.08.18 
  

 
134561 2028.12.08 
  

 
15587 2028.04.30 
  

 
15733 2028.05.08 
  

 
184484 2027.08.21 
  

 
184919 2027.09.11 
  

 
186039 2027.10.23 
  

 
186319 2027.11.13 
  

 
188404 2028.02.12 
  

 
188418 2028.02.12 
  

 
188436 2028.02.19 
  

 
188469 2028.02.19 
  

 
188470 2028.02.19 
  

 
188487 2028.02.19 
  

 
188494 2028.02.19 
  

 
188500 2028.02.19 
  

 
188520 2028.02.19 

188543 2028.02.26 
  

 
188544 2028.02.26 
  

 
188662 2028.03.05 
  

 
188747 2028.03.12 
  

 
188817 2028.03.19 
  

 
188949 2028.03.19 
  

 
188968 2028.03.19 
  

 
189335 2028.04.08 
  

 
189385 2028.04.08 
  

 
189457 2028.04.23 
  

 
189487 2028.04.23 
  

 
189577 2028.04.23 
  

 
189610 2028.04.23 
  

 
189611 2028.04.23 
  

 
189822 2028.04.30 
  

 
189829 2028.04.30 
  

 
190195 2028.05.20 
  

 
190543 2028.05.28 
  

 
190582 2028.06.04 
  

 
190734 2028.06.11 
  

 
191870 2028.08.06 
  

 
191939 2028.08.13 
  

 
192180 2028.08.20 
  

 
192470 2028.08.27 
  

 
192471 2028.08.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

192620 2028.09.04 
  

 
192673 2028.09.04 
  

 
192674 2028.09.04 
  

 
192675 2028.09.04 
  

 
193901 2028.10.29 
  

 
193920 2028.11.05 
  

 
194771 2028.12.10 
  

 
240707 2027.09.10 
  

 
241321 2027.10.09 
  

 
241842 2027.10.31 
  

 
242846 2027.12.03 
  

 
243236 2027.12.17 
  

 
243238 2027.12.17 
  

 
243479 2028.01.08 
  

 
244241 2028.02.13 
  

 
244254 2028.02.14 
  

 
244300 2028.02.15 
  

 
244316 2028.02.15 
  

 
244333 2028.02.15 
  

 
244336 2028.02.18 
  

 
244344 2028.02.18 
  

 
244395 2028.02.19 
  

 
244400 2028.02.19 
  

 
244401 2028.02.19 
  

 
244402 2028.02.19 
  

 
244403 2028.02.19 
  

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

244413 2028.02.20 
  

 
244418 2028.02.20 
  

 
244423 2028.02.20 
  

 
244487 2028.02.21 
  

 
244490 2028.02.21 
  

 
244499 2028.02.22 
  

 
244515 2028.02.22 
  

 
244528 2028.02.27 
  

 
244651 2028.03.03 
  

 
244675 2028.03.04 
  

 
244676 2028.03.04 
  

 
244746 2028.03.06 
  

 
244774 2028.03.10 
  

 
244893 2028.03.17 
  

 
244900 2028.03.18 
  

 
245032 2028.03.27 
  

 
245078 2028.02.20 
  

 
245117 2028.03.31 
  

 
245184 2028.04.03 
  

 
245211 2028.04.07 
  

 
245213 2028.04.07 
  

 
245392 2028.04.15 
  

 
245616 2028.04.28 
  

 
245635 2028.04.28 
  

 
245916 2028.05.16 
  

 
246010 2028.05.22 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246051 2028.05.23 
  

 
246081 2028.05.27 
  

 
246131 2028.06.02 
  

 
246656 2028.06.30 
  

 
247164 2028.08.12 
  

 
247190 2028.08.13 
  

 
247349 2028.08.22 
  

 
247397 2028.08.26 
  

 
247577 2028.09.12 
  

 
247637 2028.09.17 
  

 
248103 2028.10.13 
  

 
26110 2028.02.19 
  

 
74172 2028.04.25 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0206412 2028.01.13 
  

 
0207156 2028.02.03 
  

 
0343723 2028.01.25 
  

 
0519314 2028.02.08 
  

 
0519353 2028.01.21 
  

 
0679805 2027.08.02 
  

 
0685132 2027.12.23 
  

 
0685808 2028.01.08 
  

 
0686649 2028.01.22 
  

 
0686703 2028.02.03 
  

 
0687089 2028.02.03 
  

 
0687173 2028.02.06 
  

 
0687530 2028.01.29 
  

 
0688156 2028.01.22 
  

 
0688166 2028.01.12 
  

 
0688311 2028.01.13 
  

 
0688744 2028.02.06 
  

 
0688877 2028.02.04 
  

 
0689182 2028.02.07 
  

 
0689183 2028.02.04 
  

 
0689204 2028.02.04 
 
 

 

0689489 2028.02.03 
  

 
0689626 2028.02.06 
  

 
0690561 2028.01.31 
  

 
0691074 2028.02.07 
  

 
0692189 2028.02.04 
  

 
0693031 2028.02.07 
  

 
0693603 2028.02.07 
  

 
0694457 2028.02.06 
  

 
0694509 2028.02.05 
  

 
0936981 2027.07.16 
  

 
0949161 2027.11.28 
  

 
0952141 2027.12.21 
  

 
0952587 2028.01.10 
  

 
0953667 2028.01.22 
  

 
0953832 2027.12.27 
  

 
0954988 2028.01.24 
  

 
0955203 2028.01.10 
  

 
0955324 2028.01.07 
  

 
0955844 2028.02.08 
  

 
0955971 2028.01.18 
  

 
0956137 2028.02.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0956439 2028.02.07 
  

 
0956451 2028.02.04 
  

 
0956504 2028.02.08 
  

 
0956512 2028.01.03 
  

 
0956639 2028.02.07 
  

 
0956829 2028.02.08 
  

 
0957000 2028.02.08 
  

 
0957389 2028.02.08 
  

 
0957496 2028.02.01 
  

 
0957562 2028.02.07 
  

 
0957563 2028.02.07 
  

 
0958175 2028.01.17 
  

 
0958322 2028.02.07 
  

 
0958323 2028.02.07 
  

 
0958406 2028.02.04 
  

 
0958838 2028.02.07 
  

 
0958968 2028.02.04 
  

 
0958987 2028.02.06 
  

 
0959047 2028.01.14 
  

 
0959593 2028.02.07 
  

 
0959914 2028.01.16 
  

 
0960301 2028.02.07 
 
 

 

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

 
0960440 2028.02.05 
  

 
0960580 2028.01.15 
  

 
0961152 2028.02.06 
  

 
0961361 2028.02.07 
  

 
0961428 2028.02.08 
  

 
0961979 2028.01.28 
  

 
0962730 2028.01.25 
  

 
0968569 2028.01.02 
  

 
0974694 2028.01.17 
  

 
0975690 2028.02.08 
  

 
0975709 2028.02.08 
  

 
0976380 2028.01.23 
  

 
0977082 2028.02.04 
  

 
0977083 2028.01.24 
  

 
0977763 2028.01.23 
  

 
0978664 2028.01.02 
  

 
0981656 2028.02.08 
  

 
0981658 2028.02.05 
  

 
0983448 2028.02.06 
  

 
0989141 2028.01.15 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0677011 2017.07.21 
  

 
0677300 2017.07.23 
  

 
0677583 2017.07.24 
  

 
0677626 2017.07.24 
  

 
0677919 2017.08.01 
  

 
0678030 2017.08.01 
  

 
0678446 2017.07.21 
  

 
0678469 2017.07.24 
  

 
0678810 2017.07.21 
  

 
0679832 2017.07.23 
  

 
0679895 2017.08.02 
  

 
0680018 2017.07.30 
  

 
0681195 2017.07.21 
  

 
0681884 2017.07.24 
  

 
0682346 2017.07.21 
  

 
0899102 2016.09.13 
  

 
0931722 2017.07.24 
  

 
0931723 2017.07.24 
  

 
0931850 2017.07.24 
  

 
0932429 2017.07.23 
  

 
0932432 2017.07.27 
  

 
0932874 2017.07.28 
  

 
0932909 2017.07.24 
  

 
0933042 2017.07.27 
  

 
0933191 2017.07.27 

0933555 2017.07.26 
  

 
0933556 2017.07.26 
  

 
0933557 2017.07.26 
  

 
0933856 2017.07.24 
  

 
0934684 2017.07.24 
  

 
0935151 2017.07.28 
  

 
0935153 2017.07.24 
  

 
0935160 2017.07.27 
  

 
0935206 2017.08.01 
  

 
0935208 2017.08.01 
  

 
0935260 2017.08.01 
  

 
0935285 2017.08.01 
  

 
0935286 2017.08.01 
  

 
0935287 2017.08.01 
  

 
0935288 2017.08.01 
  

 
0935339 2017.07.26 
  

 
0935368 2017.08.01 
  

 
0935512 2017.07.25 
  

 
0935514 2017.07.25 
  

 
0935728 2017.08.02 
  

 
0935864 2017.07.26 
  

 
0936006 2017.07.24 
  

 
0936031 2017.07.26 
  

 
0936038 2017.07.23 
  

 
0936085 2017.08.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0936141 2017.07.27 
  

 
0936297 2017.07.27 
  

 
0936381 2017.07.27 
  

 
0936709 2017.07.27 
  

 
0936718 2017.07.23 
  

 
0936746 2017.07.25 
  

 
0936888 2017.07.26 
  

 
0936903 2017.07.26 
  

 
0936923 2017.07.23 
  

 
0936983 2017.07.26 
  

 
0937310 2017.08.04 
  

 
0938083 2017.07.23 
  

 
0938712 2017.08.04 
  

 
0939086 2017.08.04 
  

 
0939288 2017.07.26 
  

 
0939303 2017.07.26 
  

 
0939936 2017.07.26 
  

 
0940153 2017.07.23 
  

 
0940198 2017.07.23 
  

 
0940498 2017.07.24 
  

 
0940584 2017.08.04 
  

 
0942908 2017.07.24 
  

 
0944190 2017.07.26 
  

 
0944421 2017.08.02 
  

 
0944437 2017.08.04 
  

 
0945460 2017.07.26 
  

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

0946489 2017.07.24 
  

 
0946924 2017.08.04 
  

 
0947961 2017.07.31 
  

 
0948150 2017.07.24 
  

 
0949199 2017.07.03 
  

 
0949699 2017.07.26 
  

 
0950697 2017.07.23 
  

 
0951732 2017.08.04 
  

 
0952186 2017.07.27 
  

 
0952951 2017.07.27 
  

 
0957876 2017.07.26 
  

 
0958189 2017.07.27 
  

 
0962708 2017.07.27 
  

 
0964309 2017.07.23 
  

 
0966065 2017.07.23 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0829854 2017.12.07 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0829854A) 

  
 

1263338 2018.01.23 
  

 
1338551 2017.11.29 
  

 
1368684 2018.01.03 
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