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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.: 296817 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201712241 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GREEN MISSION AS, Rådhusgata 15, 3211 

SANDEFJORD, 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; 
preparater for rensing av gass; kjemiske 
tilsetningsstoffer for brennkammerrensing; preparater 
for rensing av klimagasser; preparater for rensing av 
gass; utstyr for rensing av gasser; kjemiske produkter 
til industrielle, vitenskapelige og fotografiske; 
karbondioksid; kjemiske midler for karbondioksid 
isolasjon; magnesiumkarbonater; magnesiumklorider; 
salter [kjemiske produkter]; svoveldioksid; preparater 
for rensing av gass; biokjemiske katalysatorer; 
katalysatorer for kjemiske og biokjemiske prosesser; 
produkter for spalting av gasser  

  Klasse 7   Utstyr for avfallsbehandling [gjenvinning] 
  Klasse 37   Installasjon av utstyr for rensing av klimagasser; 

installasjon av utstyr for avfallshåndtering fra industri; 
installasjon av miljøkontrollsystemer; installasjon av 
miljøkontrollsystemer for klimagasser; installasjon av 
miljøvernsystemer; fremstilling av biodrivstoff. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelige laboratorietjenester; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert utvikling; vitenskapelige tjenester innen 
forskning, testing og analyser; vitenskapelige 
undersøkelser; utvikling innen teknologi og innovasjon; 
forskning og utvikling innen miljøteknologi; design av 
diagnoseutstyr; forskning og utvikling innen 
miljøteknologi; forskning i forbindelse med miljøvern; 
forskning innen miljøvern; miljøovervåkingstjenester;  
miljøtesting og miljøinspeksjoner; 
miljøvurderingstjenester; rådgivningstjenester i 
forbindelse med forskning innen miljøvern; teknisk 
rådgivning innen miljøfag; tekniske tjenester innen 
miljøteknologi; vitenskapelige og teknologiske tjenester 
og forskning og relatert design; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester;  teknologiske tjenester og 
forskning på klimagasser; teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og energibruk; teknologisk forskning; 
teknologisk analyse i forbindelse med energi- og 

kraftbehov for andre; rådgivning innen teknologisk 
design; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
teknologisk forskning;  fremskaffelse av informasjon og 
data i forbindelse med vitenskapelig og teknologisk 
forskning og utvikling; forsknings- og utviklingstjenester 
i forbindelse med målings- og reguleringsteknologi; 
forskning innen klimaendring; tekniske prosjektstudier 
innen klimakompensasjon; forskning innen miljøvern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296818 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713979 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 
SANDEFJORD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 36   Etablering av fond; finansiell sponsorvirksomhet; 
sponsing i form av økonomisk støtte; økonomisk 
sponsing av underholdningsaktiviteter; økonomisk 
sponsing av kulturarrangementer; økonomisk sponsing 
av idrettsaktiviteter. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; faglige 
opplæringstjenester; idretts- og kulturaktiviteter; 
organisering av idretts- og kulturaktiviteter; organisering 
av show og konserter; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering og ledelse av seminarer; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; tilveiebringelse 
av opplæringskurs; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296819 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713906 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; applikasjoner, nedlastbare; 
elektroniske nyhetsbrev; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av bøker, hefter, magasiner, 
tidsskrifter, manualer, brosjyrer, flygeblader, pamfletter 
og nyhetsbrev; nedlastbare mobilapplikasjoner. 

  Klasse 16   Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og 
eller papir; brosjyrer, kampanjeblader, nyhetsbrev, 
kontorrekvisita; papirkartonger for varelevering; 
fotografier, skrivesaker; etiketter av papir; papir for 
industriformål; handleposer laget av papir; 
innpakningsemballasje av papir; papir for innpakning 
og emballasje; plakater laget av papir; poser laget av 
papir; servietter av papir; skilt av papir; smørbrødposer 
av papir; reklameskilt av papir eller kartong; trykt 
opplærings-, undervisnings-, og pedagogisk materiell; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser).  

  Klasse 30   Bakervarer. 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 

kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet, 
Annonse- og reklamevirksomhet via internett; reklame i 
forbindelse med transport- og leveringstjenester; 
forretningsadministrasjon innen transport og 
leveringstjenester; rådgivning for bedriftsledelse innen 
transport og leveringstjenester PR-virksomhet; 
salgsfremmende tjenester, salgskampanjer i butikk eller 
i andre utsalgssteder og gjennom elektroniske medier; 
markedsstudier og undersøkelser, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og 
vareprøver; PR-virksomhet via internett; on-line 
annonsering på datanettverk; reklameoppslag, 
annonser via regionale eller globale 
kommunikasjonsnettverk; distribusjon av 
salgsfremmende materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk; salgsfremmende tjenester via 
internett; spredning av reklameannonser; spredning av 
reklameannonser via internett; utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; 
rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse 
og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren; reklame for rekruttering av 
personale; formidling og rekruttering av personale; 
administrasjon av lojalitetsprogrammer inkludert 
rabatter eller bonuser; organisering, drift og tilsyn av 
lojalitets- og bonusprogrammer; organisering, drift og 
tilsyn av salg og salgsfremmende bonusprogrammer; 
personellrekruttering; rekruttering av vikarierende 
personale; detaljsalg, engrossalg, internettsalg og 
mobilsalg av, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, inkludert av 
konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk, vilt, av 
kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte 
frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, 
av pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, 
melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago og 
kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, spiseis, 
honning, sirup, gjær, bakepulver og salt, av sennep, 
eddik, sauser, krydderier og av is, av glutenfri mat, av 

sandwicher, av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt av korn, av levende dyr, av 
friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, og av næringsmidler til 
dyr, av malt, av friske kjøkkenurter, av øl, av 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av 
alkoholholdige drikker, vin og brennevin, av tobakk, 
snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av 
fyrstikker, av oljer og fett til industrielle formål, av 
bensin, diesel, petroleumsprodukter, av smøremidler, 
av støvbindemidler, av brensel (herunder 
motordrivstoffer) og av belysningsstoffer, av kulltre 
(brensel), av kullbriketter, av torvbriketter og av 
trebriketter (brensel), av reseptfrie farmasøytiske og 
veterinære preparater, av reseptfrie hygieniske 
preparater for medisinske formål, av reseptfrie 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler 
for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, av preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider og av herbicider, av 
vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av 
telekort, av papir, papp, brosjyrer, kampanjeblader og 
nyhetsbrev, visittkort - laget av papir og papp, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, 
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner 
(ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); salg av rengjøringsartikler; salg av olje-, 
bensin-, dieselprodukter og bilrekvisita, salg av 
blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
av tannpussemidler, salg av farmasøytiske og 
veterinære preparater, salg av hygieniske preparater 
for medisinske formål, salg av dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, salg av næringsmidler for spedbarn, 
salg av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider og herbicider, 
herbicider, salg av barberhøvler og -blader, salg av 
lyspærer og lysrør, salg av klær, fottøy og hodeplagg, 
salg av alkoholholdige drikker (unntatt øl), salg av 
tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker, salg av 
ladetelekort til mobiltelefoner.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; betalingskorttjenester; utstedelse av 
elektroniske betalingskort i forbindelse med bonus- og 
premieringsordninger. 

  Klasse 37   Utleie av rengjøringsutstyr; utleie av vaskemaskiner 
for klær; utleie av oppvaskmaskiner; utleie av 
oppvaskmaskiner for husholdningsformål; utleie av 
oppvaskmaskiner for industriformål; utleie av elektriske 
vaskemaskiner; utleie av elektriske vaskemaskiner og 
fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av 
gulvrensemaskiner; utleie av industrielle 
oppvasktørkemaskiner; utleie av industrimaskiner; 
utleie av tørketromler; utleie av rengjøringsmaskiner; 
utleie av vaskemaskiner; utleie av oppvaskmaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kaffemaskiner, oppvaskmaskiner, rengjøringsmaskiner, 
kjøkkenutstyr og elektriske og/eller ikke-elektriske 
maskiner.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
emballering av handelsvarer; frakt [varetransport]; 
hjemlevering av varer; fraktleveringstjenester; 
innsamling, lagring, distribusjon og levering av brev, 
korrespondanse, tidsskrifter, pakker, aviser, frakt og 
varer fra transport enten via vei, tog, fly eller sjø; 
innsamling, transport og levering av varer; 
ekspresslevering av frakt; ekspresslevering av varer; 
matlevering; logistikktjenester bestående av lagring, 
transport og levering av varer; levering av varer via veg 
eller tog; leveringstjenester; henting og levering av 
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pakker og varer; henting og levering av tekstilvarer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med levering 
av dokumenter, brev og pakker; lagring, transport og 
levering av varer ; rådgivningstjenester i forbindelse 
med levering av varer; varelevering; transport- og 
lagertjenester i forbindelse med lagerlogistikk, 
distribusjonslogistikk og retur-logistikk; 
logistikktjenester bestående av lagring, pakking, 
transport og levering av varer; levering av varer til 
serveringsmarkedet; levering av varer innen kategorien 
mat, drikke og nonfood. 

  Klasse 40   Resirkulering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med resirkulering av avfall; informasjons- 
og rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering 
av avfall og søppel; resirkulering av avfall; 
trykkerivirksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
kursvirksomhet; opplæringsvirksomhet og utdannelse 
innen mat og drikke, innen matkultur, innen trygg mat 
og drikke, innen ernæring for barn og voksne, innen 
økonomi i forbindelse med valg av matprodukter, og 
innen servering, samt innen fagområdet for servering; 
utgivelse av magasiner; utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer.  

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
cateringtjenester; bevertning av mat og drikke i 
storkiosker, i bensinstasjoner, i kafeer og restauranter; 
utleie av kokeapparater; leasing og / eller utleie av 
kaffemaskiner; leasing og/eller utleie av mat og drikke-
automater; leasing og/eller utleie av salgsautomater; 
leasing og/eller utleie av vannkjølere; leasing og/eller 
utleie av kjøkkenmaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296820 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.22, EM, 017132011 
(210) Søknadsnr.: 201713969 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Tannbørster; børstehoder for elektriske tannbørster. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296821 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713907 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; applikasjoner, nedlastbare; 

elektroniske nyhetsbrev; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av bøker, hefter, magasiner, 
tidsskrifter, manualer, brosjyrer, flygeblader, pamfletter 
og nyhetsbrev; nedlastbare mobilapplikasjoner. 

  Klasse 16   Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og 
eller papir; brosjyrer, kampanjeblader, nyhetsbrev, 
kontorrekvisita; papirkartonger for varelevering; 
fotografier, skrivesaker; etiketter av papir; papir for 
industriformål; handleposer laget av papir; 
innpakningsemballasje av papir; papir for innpakning 
og emballasje; plakater laget av papir; poser laget av 
papir; servietter av papir; skilt av papir; smørbrødposer 
av papir; reklameskilt av papir eller kartong; trykt 
opplærings-, undervisnings-, og pedagogisk materiell; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser).  

  Klasse 30   Bakervarer. 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 

kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet, 
Annonse- og reklamevirksomhet via internett; reklame i 
forbindelse med transport- og leveringstjenester; 
forretningsadministrasjon innen transport og 
leveringstjenester; rådgivning for bedriftsledelse innen 
transport og leveringstjenester PR-virksomhet; 
salgsfremmende tjenester, salgskampanjer i butikk eller 
i andre utsalgssteder og gjennom elektroniske medier; 
markedsstudier og undersøkelser, spredning av 
reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og 
vareprøver; PR-virksomhet via internett; on-line 
annonsering på datanettverk; reklameoppslag, 
annonser via regionale eller globale 
kommunikasjonsnettverk; distribusjon av 
salgsfremmende materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk; salgsfremmende tjenester via 
internett; spredning av reklameannonser; spredning av 
reklameannonser via internett; utarbeidelse av 
reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; 
rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse 
og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren; reklame for rekruttering av 
personale; formidling og rekruttering av personale; 
administrasjon av lojalitetsprogrammer inkludert 
rabatter eller bonuser; organisering, drift og tilsyn av 
lojalitets- og bonusprogrammer; organisering, drift og 
tilsyn av salg og salgsfremmende bonusprogrammer; 
personellrekruttering; rekruttering av vikarierende 
personale; detaljsalg, engrossalg, internettsalg og 
mobilsalg av, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, inkludert av 
konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk, vilt, av 
kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte 
frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, 
av pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, 
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melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago og 
kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, spiseis, 
honning, sirup, gjær, bakepulver og salt, av sennep, 
eddik, sauser, krydderier og av is, av glutenfri mat, av 
sandwicher, av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt av korn, av levende dyr, av 
friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, og av næringsmidler til 
dyr, av malt, av friske kjøkkenurter, av øl, av 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av 
alkoholholdige drikker, vin og brennevin, av tobakk, 
snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av 
fyrstikker, av oljer og fett til industrielle formål, av 
bensin, diesel, petroleumsprodukter, av smøremidler, 
av støvbindemidler, av brensel (herunder 
motordrivstoffer) og av belysningsstoffer, av kulltre 
(brensel), av kullbriketter, av torvbriketter og av 
trebriketter (brensel), av reseptfrie farmasøytiske og 
veterinære preparater, av reseptfrie hygieniske 
preparater for medisinske formål, av reseptfrie 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler 
for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, av preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider og av herbicider, av 
vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av 
telekort, av papir, papp, brosjyrer, kampanjeblader og 
nyhetsbrev, visittkort - laget av papir og papp, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, 
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner 
(ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); salg av rengjøringsartikler; salg av olje-, 
bensin-, dieselprodukter og bilrekvisita, salg av 
blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
av tannpussemidler, salg av farmasøytiske og 
veterinære preparater, salg av hygieniske preparater 
for medisinske formål, salg av dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, salg av næringsmidler for spedbarn, 
salg av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider og herbicider, 
herbicider, salg av barberhøvler og -blader, salg av 
lyspærer og lysrør, salg av klær, fottøy og hodeplagg, 
salg av alkoholholdige drikker (unntatt øl), salg av 
tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker, salg av 
ladetelekort til mobiltelefoner.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; betalingskorttjenester; utstedelse av 
elektroniske betalingskort i forbindelse med bonus- og 
premieringsordninger. 

  Klasse 37   Utleie av rengjøringsutstyr; utleie av vaskemaskiner 
for klær; utleie av oppvaskmaskiner; utleie av 
oppvaskmaskiner for husholdningsformål; utleie av 
oppvaskmaskiner for industriformål; utleie av elektriske 
vaskemaskiner; utleie av elektriske vaskemaskiner og 
fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av 
gulvrensemaskiner; utleie av industrielle 
oppvasktørkemaskiner; utleie av industrimaskiner; 
utleie av tørketromler; utleie av rengjøringsmaskiner; 
utleie av vaskemaskiner; utleie av oppvaskmaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kaffemaskiner, oppvaskmaskiner, rengjøringsmaskiner, 
kjøkkenutstyr og elektriske og/eller ikke-elektriske 
maskiner.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
emballering av handelsvarer; frakt [varetransport]; 
hjemlevering av varer; fraktleveringstjenester; 
innsamling, lagring, distribusjon og levering av brev, 
korrespondanse, tidsskrifter, pakker, aviser, frakt og 

varer fra transport enten via vei, tog, fly eller sjø; 
innsamling, transport og levering av varer; 
ekspresslevering av frakt; ekspresslevering av varer; 
matlevering; logistikktjenester bestående av lagring, 
transport og levering av varer; levering av varer via veg 
eller tog; leveringstjenester; henting og levering av 
pakker og varer; henting og levering av tekstilvarer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med levering 
av dokumenter, brev og pakker; lagring, transport og 
levering av varer ; rådgivningstjenester i forbindelse 
med levering av varer; varelevering; transport- og 
lagertjenester i forbindelse med lagerlogistikk, 
distribusjonslogistikk og retur-logistikk; 
logistikktjenester bestående av lagring, pakking, 
transport og levering av varer; levering av varer til 
serveringsmarkedet; levering av varer innen kategorien 
mat, drikke og nonfood. 

  Klasse 40   Resirkulering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med resirkulering av avfall; informasjons- 
og rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering 
av avfall og søppel; resirkulering av avfall; 
trykkerivirksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
kursvirksomhet; opplæringsvirksomhet og utdannelse 
innen mat og drikke, innen matkultur, innen trygg mat 
og drikke, innen ernæring for barn og voksne, innen 
økonomi i forbindelse med valg av matprodukter, og 
innen servering, samt innen fagområdet for servering; 
utgivelse av magasiner; utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer.  

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
cateringtjenester; bevertning av mat og drikke i 
storkiosker, i bensinstasjoner, i kafeer og restauranter; 
utleie av kokeapparater; leasing og / eller utleie av 
kaffemaskiner; leasing og/eller utleie av mat og drikke-
automater; leasing og/eller utleie av salgsautomater; 
leasing og/eller utleie av vannkjølere; leasing og/eller 
utleie av kjøkkenmaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296822 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802564 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JOMA INTERNATIONAL AS, v/Røyrvik 

Regnskapskontor, 7898 LIMINGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier brukt innen industri, vitenskap og fotografi; 
Kjemiske sammensetninger for impregnering 

  Klasse 19   Byggeelementer av betong 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296823 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.02, US, 87/472,934 

2017.06.02, US, 87/472,970 
(210) Søknadsnr.: 201714243 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Paisley Park Enterprises, Inc., 7801 Audubon Road, 
US-MN55317 CHANHASSEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Musikalske lydopptak; musikalske videoopptak; lyd- 
og videoinnspillinger med musikkopptredener; 
nedlastbare digitale lyd- og videofiler med 
musikkopptredener; filmer med musikk og musikalsk 
underholdning; pedagogisk programvare med 
opplæring i musikk og gitarspill; dataprogramvare for 
mobiltelefoner for fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med musikk og direktesendte forestillinger 
og for å koble til et nettsted for kjøp og reservasjon av 
billetter til konserter og andre musikalske 
arrangementer og for å planlegge tunéer til 
musikkartister; nedlastbare ringetoner og grafikk for 
mobiltelefoner; nedlastbare bilder og grafiske filer med 
skjermbakgrunner eller bakgrunnsbilder, faner, ikoner 
og fotografier; nedlastbare mediefiler og podcaster 
innen musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av bøker, magasiner, nyhetsbrev, brosjyrer; hefter 
og brosjyrer innen musikk og underholdning; 
elektroniske spillprogrammer; videospillprogramvare; 
programvare for dataspill og nedlastbare 
dataspillprogrammer; dataprogramvareplattformer for 
sosiale nettverk; interaktive videospillprogrammer; 
dataprogramvare for aktivering av opplasting, posting, 
visning, fremvisning, tagging, blogging eller deling av 
elektroniske medier eller informasjon innen virituelle 
samfunn, elektronisk spilling, underholdning, musikk og 
generell interesse via internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk med tredjepart; nedlastbare 
virtuelle varer, nemlig, forbrukerprogrammer med 
forbruksvarer og tjenester i form av musikk, filmer, 
billetter til arrangementer, klesartikler, 
skjønnhetsprodukter, skotøy, hodeplagg, yttertøy, 
kjæledyr, motetilbehør, sportsartikler og 
husholdningsartikler til bruk i online virtuelle verdener; 
tilbehør til mobiltelefon, nemlig, overflater og vesker og 
deksler tilpasset mobiltelefoner; briller; solbriller; 
dekorative magneter; dekorative lysbrytere; elektriske 
skilt; musematter.  

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet, nemlig, live 
musikkforestillinger; live forestillinger i form av 
konserter; show med levende musikk; direktesendte 
forestillinger og fjernsynsoverførte opptredener av 
profesjonelle entertainere med musikalske, dans og 
dramatiske presentasjoner; show med levende musikk 
som inneholder presentasjon av forhåndsinnspilte 
musikkopptredener for et levende publikum; levende 
musikkforestillinger av flere artister og relaterte visuelle 
skjermer; levende musikkforestillinger med 
hologrammer; tilveiebringe ikke-nedlastbar 

forhåndsinnspilt musikk, lydopptak med musikk og 
audiovisuelle opptak med musikkvideoer, informasjon 
innen musikk, og kommentarer og artikler om musikk 
online via et globalt datanettverk; 
musikkforlagstjenester; innspillingstjenester i studio; 
lydinspillings- og produksjonstjenester; innspilling og 
musikkproduksjon; tilby fasiliteter med 
rekreasjonsaktiviteter for andre; tilrettelegge 
audiovisuelle skjermer og utstillinger innen musikk; 
drive et museum og tilby guidede turer til museet; 
musikkarrangementer med forestillinger med levende 
musikk; tilby temaparktjenester; tilby informasjon til 
fans og fanssider av avdøde entertainer Prince Rogers 
Nelson ved hjelp av et globalt nettverk; tilby 
informasjon og kommentarer online innen musikk; tilby 
nettsideportal med linker til musikkartistene sine 
nettsider med musikkopptredener, musikkvideoer, 
flimklipp, fotografier og andre multimediemateriell; 
fanklubbtjenester; tilby elektroniske spill online; 
utdanningstjenester, nemlig, klasseundervisning, 
seminarer, konferanser, og workshops innen musikk, 
underholdning, mangfold og inkludering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296824 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.16, US, 87/492,736 
(210) Søknadsnr.: 201714244 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paisley Park Enterprises, Inc., 7801 Audubon Road, 
US-MN55317 CHANHASSEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Musikalske lydopptak; musikalske videoopptak; lyd- 
og videoinnspillinger med musikkopptredener; 
nedlastbare digitale lyd- og videofiler med 
musikkopptredener; filmer med musikk og musikalsk 
underholdning; pedagogisk programvare med 
opplæring i musikk og gitarspill; dataprogramvare for 
mobiltelefoner for fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med musikk og direktesendte forestillinger 
og for å koble til et nettsted for kjøp og reservasjon av 
billetter til konserter og andre musikalske 
arrangementer og for å planlegge tunéer til 
musikkartister; nedlastbare ringetoner og grafikk for 
mobiltelefoner; nedlastbare bilder og grafiske filer med 
skjermbakgrunner eller bakgrunnsbilder, faner, ikoner 
og fotografier; nedlastbare mediefiler og podcaster 
innen musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av bøker, magasiner, nyhetsbrev, brosjyrer; hefter 
og brosjyrer innen musikk og underholdning; 
elektroniske spillprogrammer; videospillprogramvare; 
programvare for dataspill og nedlastbare 
dataspillprogrammer; dataprogramvareplattformer for 
sosiale nettverk; interaktive videospillprogrammer; 
dataprogramvare for aktivering av opplasting, posting, 
visning, fremvisning, tagging, blogging eller deling av 
elektroniske medier eller informasjon innen virituelle 
samfunn, elektronisk spilling, underholdning, musikk og 
generell interesse via internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk med tredjepart; nedlastbare 
virtuelle varer, nemlig, forbrukerprogrammer med 
forbruksvarer og tjenester i form av musikk, filmer, 
billetter til arrangementer, klesartikler, 
skjønnhetsprodukter, skotøy, hodeplagg, yttertøy, 
kjæledyr, motetilbehør, sportsartikler og 
husholdningsartikler til bruk i online virtuelle verdener; 
tilbehør til mobiltelefon, nemlig, overflater og vesker og 
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deksler tilpasset mobiltelefoner; briller; solbriller; 
dekorative magneter; dekorative lysbrytere; elektriske 
skilt; musematter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296826 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.05, US, 86/965,091 
(210) Søknadsnr.: 201611463 
(220) Inndato: 2016.10.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cameron International Corporation, 1333 West Loop 
South, Suite 1700, US-TX77027-9109 HOUSTON, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
malmer; ventiler, nemlig sluseventiler, pluggventiler, 
sikkerhetsventiler, kuleventiler, tilbakeslagsventiler, 
sikringsventiler, spjeldventiler; oljefeltbrønnhoder. 

  Klasse 7    Maskiner for bruk i olje- og gassboring og 
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; 
strømningskontrollere (flow controllers); 
reduksjonsventiler (chokes); pakninger (packers) og 
medlukkehoder (rams)til sikkerhetsventiler mot 
utblåsning (BOP); koblinger og koblingsstykker for 
oljefeltutstyr; nødplugger for brønner (capping stacks); 
stigerør og stigerørsystemer; utstyr for montering av 
koblingsstigerør; avledere; kraft- og 
kommunikasjonsapparater, -instrumenter og -utstyr 
som tilveiebringer hydraulisk, elektrisk, eller 
elektrohydraulisk styring eller kraft for boreutstyr; 
kontrollanordninger for styring og overvåking av 
boreutstyr;  multiplex (MUX) kontroll- og styreapparater, 
–instrumenter og  –utstyr for oljefelt; 
overvåkingssensorer for oljefeltutstyr; 
overvåkingsapparater,  -instrumenter  og –utstyr for 
oljefeltutstyr; slamkontroll- og slamstyreapparater, -
instrumenter og -utstyr; slamblandeapparater, -
instrumenter og -utstyr; roterende kontrollenheter; 
trykkbalansert boringsutstyr; boreslammanifolder; 
boreslampumper; teleskopkoplinger; 
rørhåndteringsutstyr for oljefelt; oljefeltscatwalk; vinsjer 
og heiseverk; toppdrevne rotasjonssystemer; 
riggunderdekkutstyr (rig cellar equipment); 
bevegelseskompensasjonsutstyr for oljefelt; 
hydrauliske drivverk og kraftenheter; boredekkverktøy; 
innstikkings-forbindelsesutstyr, herunder utstyr som 
ved innstikking forbinder og kobler 
brønndrepingsslanger med stigerørets glideskjøt; 
mekaniserte boreassistenter (mechanized roughnecks); 
oljefeltriggboretårn (oilfield rig derricks); heiseutstyr; 
brønnintervensjonspakker (well intervention packages); 
borevæskeutstyr; styreapparater, -instrumenter og –
utstyr for borerigger; roterende utstyr; 
borerotasjonsbord; vibrerende sold (shakers); 
foringsrørhoder; produksjonsrørhoder; 
foringsrørhengere; produksjonsrørhengere; 
oljefeltktuatorer; pakningsenheter for oljefelt (oilfield 
seal assemblies); setteverktøy;  eksenterskruepumper 
(progressive cavity pumps); polerte stenger for oljefelt 

(oilfield polished rods); pakkbokser; kunstig løft-utstyr 
for oljefelt; fraktureringsutstyr; frakturieringsmanifolder; 
fraktureringsventiltrær; avleveringsapparater, -
instrumenter og –utstyr for fraktureringsvæsker; 
ballutskytingsinnretninger (ball launchers); 
svivelkoblinger; geitehoder (goat heads); manometere. 

  Klasse 9   Menneske-maskin-grensesnitt ((HMI) for oljefeltutstyr; 
coriolismålere; gassturbinmålere; 
petroleumstrømningsmålere; ultralydmålere; 
blandingsapparater og -instrumenter; 
forholdsreguleringsblandere; tetthetsjusteringsblendere 
(density trim blenders); viskositetsjusteringsblendere 
(viscosity trim blenders); konmålere (cone meters); 
strømningskalkulatorer; totalisatorer; 
strømingsanalysatorer; monoetylenglykol (MEG) 
gjenvinnings- og regenereringsutstyr; 
gasstørkingsutstyr; syrebehandlings- og 
syrefjerningsutstyr; råoljesepareringsutstyr for 
produsert vann og olje; tørke- og avsaltingsutstyr; 
sjøvannbehandlingsutstyr; utstyr til separasjon av faste 
stoffer for bruk i oljefelts- og petroleumsprosesser; 
utstyr for fjerning av karbondioksid; utstyr for 
behandling av avfallsvann; programvare for 
automatisering av oljefeltutstyr. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet for 
oljefeltutstyr; livssyklusreparasjon og -driftstjenester av 
oljefeltutstyr; livssyklusreparasjon og driftstjenester av 
raffineriutstyr; tjenester for lagerstyring av oljefeltutstyr; 
kommunikasjonsnettverk for innsamling av data 
angående oljefeltutstyr og drift, inkludert computer 
hardware og software, og kommunikasjonsutstyr; 
tjenester for vedlikehold og reparasjon av oljefeltutstyr; 
tjenester for vedlikehold og reparasjon av 
raffineringsutstyr. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester for oljefeltutstyr.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; tekniske konsulenttjenester innen 
oljefeltproduksjon; tekniske konsulenttjenester innen 
design av brønnhodeutstyr; konsulenttjenester for å 
forbedre oljefeltproduksjonsrater; tekniske tjenester 
knyttet til drift av fraktureringsutstyr; tekniske tjenester 
knyttet til bedre tilbakestrømningsrater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296827 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.03, AZ, 2017 33546 
(210) Søknadsnr.: 201714266 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLL TO RELEASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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, rå eller bearbeidet; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296828 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.20, HK, 304115745 
(210) Søknadsnr.: 201713903 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 First State Investments (Hong Kong) Limited, 25/F One 

Exchange Square, Central, HK-HONG KONG, Hong 
Kong 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finanstjenester; online finanstjenester, nemlig 
overførings- og transaksjonstjenester for 
investeringsfond, finansiell planlegging og finansielle 
forskningstjenester; monetær virksomhet; 
investeringsrådgivning; finanstjenester, herunder 
finansiell rådgivning og investeringstjenester knyttet til 
fondsforvaltning, pensjonsfond, verdipapirer, opsjoner, 
terminkontrakter, aksjer, valutavekslingstjenester og 
andre finansielle instrumenter; tilby økonomiske 
risikostyringstjenester; tjenester innen forvaltning av 
formuer og verdipapirhandel; finansielle 
forskningstjenester; fremskaffelse av økonomisk 
analyse og konsulenttjenester; fremskaffelse av 
finansiell informasjon; styring og analyse av finansiell 
handel; kapitalforvaltningstjenester, 
porteføljeforvaltning og administrasjon; forvaltnings og 
administrasjon av pensjonsfond; 
investorrelasjonstjenester, nemlig fremskaffelse av 
finansiell informasjon til aksjonærer, potensielle 
investorer og finansanalytikere; administrasjon av fond-
og aksjeordninger; administrasjon, analyse, evaluering 
og rapportering av økonomiske fons, pensjoner, 
verdipapirer, opsjoner, differansehandel, utenlandsk 
valuta og andre finansielle instrumenter; fremskaffelse 

av saldooppgaver og regnskapsoppgjør; fremskaffelse 
av informasjon om aksjer, aksjekurser, fond, 
fondskurser, pensjonsfond, verdipapirer, opsjoner, 
terminkontrakter, utenlandsk valuta og andre finansielle 
instrumenter og finansielle markedsforhold til kunder, 
investorer og finansanalytikere; finansinformasjon 
knyttet til investeringsporteføljer og pensjonsfond; 
fremskaffelse av transaksjonstjenester knyttet til 
investeringsfond, pensjonsfond, terminkontrakter, 
verdipapirer, opsjoner, derivater og andre finansielle 
instrumenter; meglertjenester vedrørende aksjer, 
obligasjoner og verdipapirer; aksjemeglervirksomhet, 
nemlig salg, markedsføring og distribusjon av 
investeringsselskapsandeler; verdipapirer og finansielle 
meglertjenester; meglertjenester for aksjefond; 
overførings- og administrasjonstjenester for aksjefond; 
kapitalforvaltning; kapitalvurdering (finansiell); kapital-, 
nærings- og eiendomsinvesteringer; 
investeringsforetak; forberedelse av finansrapporter og 
-analyser; salg, markedsføring og distribusjon av 
andeler i investeringsselskaper eller andre 
sammensatte investeringsredskaper (pooled 
investment vehicles), nemlig av kollateraliserte 
gjeldsobligasjoner, kollateraliserte låneobligasjoner, 
aksjefond, hedgefond og variable forsikringsfond; 
økonomistyring og økonomisk planlegging; distribusjon 
og administrasjon av børsbehandlede fond; 
rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester 
knyttet til de ovennevnte tjenestene, inkludert alle de 
ovennevnte tjenestene tilbudt online, via Internett, 
elektroniske lenker og nettverk, databaser eller 
plattformer; tilveiebringe informasjon, analyse og 
rådgivning innen detaljhandel og institusjonelle 
finansielle investeringsmuligheter og utvikling; 
tilveiebringe investeringssystemer, risikoanalyse og 
strategisk rådgivning knyttet til investeringsmuligheter 
og utvikling; konsulenttjenester innen 
investeringsmuligheter, utvikling og administrasjon; 
konsulenttjenester knyttet til disponering av økonomisk 
risiko. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296829 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.30, EM, 016776668 
(210) Søknadsnr.: 201714267 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gotfire AB, Vänge Gandarve 510, SE-62236 

ROMAKLOSTER, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 8, SE-72213 
VÄSTERÅS, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Transportable bygninger av metall. 
  Klasse 11   Varmeovner; Varmeinstallasjoner; 

Oppvarmingsapparater for fast og flytende brensel eller 
gass. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296830 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714268 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Linfre Education AB, Anders Carlsson gata 9, SE-

41755 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Utdanningsprogramvare; nedlastbart utdanningskurs-

materiell; registrert dataprogramvare for 
undervisning/utdanning; dataprogrammer (nedlastbar 
programvare); applikasjonsprogramvare (apper); 
programvare for lærere; digitale notatblokker; digitale 
bøker for nedlasting fra internett; assisterende 
programvare; programvare for kommunikasjon; 
programvare for fildeling; programvare for 
bedriftsledelse; programvare for dataskyer; 
programvare for vitenskap; programvare for nettbrett; 
programvare for undervisning av barn; programvare for 
opprettelse av dynamiske websider; programvare som 
muliggjør søking og henting av data; programvare som 
muliggjør tilveiebringelse av informasjon via internett; 
programvare for opprettelse av søkbare databaser med 
informasjon og data; elektroniske lagringsenheter; 
operativprogrammer [programvare]. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data og dokumenter mellom databrukere; 
dokumentoverføring online via et globalt datanettverk; 
elektronisk filoverføring; overføring av digitale filer; 
overføring av data-, lyd-, video- og multimediefiler, 
inkludert nedlastbare filer og filer via strømming via et 
globalt datanettverk; chatteromstjenester via internett; 
overføring av databaserte dokumenter; elektronisk 
utveksling av beskjeder via chattelinjer, chatterom og 
internettforum; digitale kommunikasjonstjenester; 
tilveiebringelse av kommunikasjonstjenester for 
utveksling av digitale data; digitale overføringstjenester; 
overføring av digital informasjon; digital dataoverføring; 
digital dataoverføring via internett; videooverføring via 
digitale nett; interaktiv videooverføring via digitale nett; 
overføring av informasjon via digitale nett; elektronisk 
overføring av dokumenter; elektronisk overføring og 
videreformidling av lyd, bilder, dokumenter, beskjeder 
og data; chatteromstjenester. 

  Klasse 41   Utdanning; utdanningskurs; utdanningsakademier; 
utdanningsseminarer; utdanningseksaminering; 
utdanningsinformasjon; utdanningsakademitjenester; 
utdanning/undervisning; akademiske tjenester 
(utdanning); utdanningstjenester vedrørende 
tilveiebringelse av utdanningskurs; høyere utdanning; 
medisinske utdanningstjenester; 
undervisning/utdanning; praktisk utdanning; utdanning 
vedrørende datasystemer; produksjon av 
utdanningsfilmer; produksjon av utdanningsvideoer; 
utleie av innspilt undervisning/utdanning; produksjon av 

filmer for utdanningsformål; produksjon av lyd- og 
videoinnspillinger for utdanningsformål; organisering av 
utdanningsseminarer; gjennomføring av 
utdanningsseminarer; arbeidsgrupper (workshop) for 
utdanningsformål; filmproduksjon for utdanningsformål; 
audiovisuelle visnings- og presentasjonstjenester for 
utdanningsformål; utdanningsprøver; ledelse av 
utdanningskurs i bedrifter; tilveiebringelse av 
utdanningsseminarer online; tilveiebringelse av 
undervisningskurs online; tilveiebringelse av utdanning 
via et globalt datanettverk; underholdnings-, 
instruksjons- og utdanningstjenester; spredning av 
utdanningsmateriell; publiseringstjenester vedrørende 
digital video-, lyd- og multimedieunderholdning; 
organisering av utdanning; organisering av 
utdanningskurs; utdanning og instruksjon; 
utdanningstjenester vedrørende yrkesutdanning; 
utdanningstjenester for bedrifter; utvikling av 
utdanningsmateriell; publisering av utdanningsmateriell; 
undervisnings- og utdanningstjenester; 
undervisning/utdanning i forretningsvirksomhet; 
utforming av utdanningskurs og eksaminasjoner; 
organisering og gjennomføring av personlige 
utdanningsforum; tilveiebringelse av utdanningskurs; 
tilveiebringelse av utdanningsinformasjon; 
tilveiebringelse av online-utdanning; databasert 
utdanning. 

  Klasse 42   Programmering av utdanningsprogramvare; 
integrering av programvare; oppdatering av 
programvare; utleie av fast programvare; 
programmering av programvare; reparasjon av 
programvare; konstruksjon av programvare; utforming 
av programvare; utleie av programvare; programvare 
(utleie av data-); tilveiebringelse av programvare via et 
globalt datanettverk; konsultasjonstjenester vedrørende 
programvare; vert-tjenester (hosting), skytjenester 
(SaaS) og utleie av programvare; skytjenester [SaaS]; 
vertvirksomhet (hosting) for multimedieinnhold innen 
utdanning; utvikling av programvare; elektronisk lagring 
av lydfiler; elektronisk lagring av underholdningsmedia; 
elektronisk lagring av videofilmer; elektronisk lagring av 
dokumenter; elektronisk lagring av bilder; elektronisk 
lagring av fotografier, elektronisk lagring av digitale 
bilder; elektronisk lagring av digitale lydfiler; elektronisk 
lagring av digital musikk; elektronisk lagring av filer og 
dokumenter; datasikkerhetstjenester i form av 
administrasjon av digitale sertifikater; digitalisering av 
dokumenter; skytjenester; tilveiebringelse av virtuelle 
datamiljøer gjennom skytjenester; tilveiebringelse av 
virtuelle datasystemer gjennom skytjenester; digital 
datakomprimering; programvareutvikling, -
programmering og – implementering; elektronisk 
lagring av digitale videofiler; elektroniske 
lagringstjenester for arkivering av elektronisk data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296831 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714271 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLGATE SENSITIVE PRO-
RELIEF SMART WHITE 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk tannpasta og ikke-medisinsk 
munnvann. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296832 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714286 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US-
MI48265-3000 DETROIT, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for å sette førere av 
kjøretøyer og passasjerer i forbindelse med hverandre 
og for å koordinere transporttjenester; programvare for 
bruk til planlegging, overvåkning og styring av 
bytransport; andre dataprogrammer. 

  Klasse 12   Biler og deler og tilbehør til disse; tohjulede 
motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør til disse; 
rullende materiell for jernbaner og deler og tilbehør til 
disse. 

  Klasse 35   Forretningsledelse innen transport- og 
leveringstjenester; forretningsadministrasjon innen 
transport- og leveringstjenester; organisering, drift og 
tilsyn av lojalitets- og bonusprogrammer; drift og 
administrasjon av bildelingstjenester; drift og 
administrasjon av bilutleietjenester; drift og 
administrasjon av utleietjenester for tohjulede 
motorkjøretøyer og sykler. 

  Klasse 39   Utleie av biler; utleie av tohjulede motorkjøretøyer og 
sykler; biltransport; jernbanetransport; sjøtransport; 
lufttransport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296833 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714213 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(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 for behandling av diabetes.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296834 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201710574 
(220) Inndato: 2017.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Thin Film Electronics ASA, Postboks 2911 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 AWAPATENT AB, Junkersgatan 1, SE-58235 
LINKÖPING, Sverige 

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

geodetiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, 
lyd og bilder; software; mobile 
datakommunikasjonsapparater og tilhørende 
programvare; lagringsmedier; 
radiofrekvensidentifikasjonslesere (RFID-lesere); 
radiofrekvensidentifikasjonsbrikker (RFID-brikker); 
radiofrekvensidentifikasjonstags (RFID-tags); etiketter 
med integrert RFID-chip; UHF tags og etiketter med 
chip for RF kommunikasjon, herunder RFID, NFC 
og/eller UHF; RF apparater og enheter, herunder slike 
for kommunikasjon med RFID, NFC og/eller UHF; RF 
tags, herunder slike for kommunikasjon med RFID, 
NCF og/eller UHF; RF etiketter, herunder slike for 
kommunikasjon med RFID, NC og/eller UHF; 
elektroniske databærere; elektroniske merker, 
elektroniske chip; elektroniske etiketter, elektroniske 
tags; etiketter med elektronisk lagret eller kodet 
informasjon; etiketter med magnetisk lagret eller kodet 
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informasjon; etiketter med optisk lagret eller kodet 
informasjon; etiketter med maskinlesbare koder; 
temperaturindikator, ikke for medisinske formål; trykte 
elektronisk kretser, trykte kretskort med integrerte 
kretser; sensorer og detektorer; elektroniske sensorer; 
bærbare elektroniske sendere, 
kommunikasjonsanordningerog-apparater for 
overføring, lagring, organisering, håndtering, innspilling, 
opptak, gransking og gjennomgåelse av tekst, bilder, 
lyd, video og data, herunder via globale datanettverk, 
trådløse nettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; elektroniske sendere, 
kommunikasjonsanordninger og - apparater for 
overføring, lagring, visning og opplasting av 
informasjon om mulige kjøp via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; elektroniske tidsplanleggere 
(pda-er), personlige digitalassistenter [pda-er]; 
elektroniske nøkkelringer; strekkodelesere; 
strekkodeskannere; håndholdte skannere; stativer, 
etuier og spesialhylstre for bærbare og håndholdte 
elektroniske apparater; beskyttende cover for bærbare 
og håndholdte elektroniske anordninger og apparater; 
batterier og batteriladere til bruk som ekstern 
strømkilde for håndholdte elektroniske apparater; 
oppladbare batterier integrert i et beskyttende etui, 
hylster eller hus med en elektrisk kontaktfor bruk 
sammen med håndholdte elektroniske apparater; 
ladestasjoner for håndholdte elektroniske apparater; 
databehandlingssystemer; dataprogramvare for 
overføring, lagring, manipulering, organisering, opptak, 
gjennomgang og visning av tekst, bilder, lyd, video og 
data, herunder via globale datanettverk, trådløse 
nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
dataprogramvare som gjør det mulig å nedlaste og få 
tilgang til innhold, tekst og annen data på en computer 
eller på andre bærbære forbrukerelektroniske 
anordninger og - apparater, herunder multimedia-
anordninger og - apparater; dataprogramvare til bruk i 
strekkodeskanning og prissammenligning; bærbare 
elektroniske anordninger og apparater for mottak, 
overføring og lesing av tekst, bilder og lyd via trådløs 
internettilgang; fjernkontroller for opptaksanordninger 
og -apparater; digitale lydavspillere; lydopptakere; 
digitale videospillere; bærbare apparater for opptak, 
overføring og avspilling av musikk; bærbare apparater 
for opptak, overføring og avspilling av video; andre 
apparater for opptak, overføring og avspilling av video; 
sendere og mottakere til fjernsyns- og radiosignaler; 
elektroniske styringer, kontrollanordninger og -
apparater; elektroniske mekanismer og styringer for å 
formidle sensorisk feedback, nemlig lyd og vibrasjoner 
som er merkbare for brukeren; fjernkontroller for 
bærbare og håndholdte elektroniske anordninger, 
apparater og datamaskiner; dataprogramvare og 
programvare for elektronisk publisering; deler og 
komponenter til alle de ovenfor nevnte varer; 
applikasjonsprogramvare til cloud computing-tjenester; 
programmer (applikasjoner) for overføring, lagring, 
endring, manipulering, organisering, opptak, 
gjennomgang og visning av tekst, bilder, lyd, video og 
data, herunder via globale datanettverk, trådløse 
nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
programmer (applikasjoner) som gjør det mulig å 
nedlaste og få tilgang til innhold, tekst og andre data på 
en computer eller annen bærbar forbrukerelektronikk; 
programmer (applikasjoner) for stemmegjenkjennelse 
og konvertering av tale til tekst; programmer 
(applikasjoner) for behandling av talekommandoer, og 
for opprettelse av talebeskjed/-svar på 
talekommandoer; dataapplikasjonsprogramvare til bruk 
i forbindelse med implementering av Tingenes Internett 
(loT); datamaskinvare (hardware) moduler til bruk i 
elektroniske anordninger og apparater som benytter 
Tingenes Internett (loT). 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; bøker; magasiner 
[tidsskrifter]; tidsskrifter [publikasjoner]; klebemidler for 
papirvarer eller for husholdningsbruk; selvklebende 
etiketter; plastmaterialer for innpakning/emballering; 
innpaknings- og emballeringsmaterialer; papirtags, 

papirmerkelapper; identifikasjonsmerker av papir; 
etiketter av papir eller papp; nærfeltkommunikasjons- 
(NFC) tags/-merker av papir. 

  Klasse 35   Utsendelse av reklame for andre via internett; Online 
detaljhandelsforretninger med forbrukervarer til/av 
andre med kjemiske produkter, maling, ferniss, lakk, 
fargestoffer, medisiner, droger og legemidler, 
blisterpakninger for medisiner, injektorpenner, 
injektorer for medisinske formål, inhaleringsapparater, 
cannabis, medisinsk marihuana, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, morsmelkerstatning, kirurgiske -, 
medisinske -, dentale og veterinære apparater, 
instrumenter og utstyr, parfymer, kosmetikk- og 
skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter til kvinner, 
menn og dyr, matvarer, næringsmidler for mennesker 
og dyr, konfektyrer, alkoholholdige og ikke-
alkoholholdige drikker, øl, viner, brennevin, brikker, 
karaffelbrikker, ølbrikker, tobakk, artikler for røkere, 
juvelervarer, smykker, edle stener, klokker, lommeur, 
ur, bager, vesker, handvesker, kofferter, lommebøker, 
klær, fottøy, hodeplagg, briller, solbriller, kontaktlinser, 
skytevåpen, ammunisjon, elektroniske 
kommunikasjonsutstyr og -instrumenter, elektroniske 
telekommunikasjonsutstyr og -instrumenter, 
datamaskiner, computer periferiutstyr, hodetelefoner, 
elektroniske nettbrett, telefoner, kameraer, høyttalere, 
skjermer, skjermer [fotografi]; dataskjermer, 
smartklokker, elektroniske kontrollinstrumenter, 
datamaskinvarer (hardware) for spill og for å spille på, 
dataspill, dataspillprogrammer, dataprogram vare, 
dokumenter, forsikrings-, økonomiske -, avgifts-, skatte-
og fiskale dokumenter, skattemerker (tax labels), 
fiskale etiketter (fiscal labels), krypterte 
strekkodeetiketter, strekkodebånd, etiketter, lapper, 
indikatorer, sertifiseringsdokumenter;  
reklamevirksomhet og salgsfremmende tjenester for/av 
andres varer og tjenester via et globalt datanettverk; 
salgsfremmende tjenester og reklamering av andres 
varer og tjenester ved å tilby et nettsted med kuponger, 
tilbud, rabatter, belønningskort, forbrukeranmeldelser, 
lenker til andres detaljistnettsteder, online kataloger 
med en rekke forbrukervarer til/fra andre, informasjon 
om prissammenligning, innkjøpsvaner og rabatter; 
tilveiebringelse av kommersiell assistanse og 
salgsassistanse til annonsører for/ved å opprette, lede 
og organisere online annonsering og markedsføring 
samt online produktoppføringer; annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsførings- og 
salgsfremmende tjenester; reklame- og 
markedsføringstjenester, nemlig markedsføring av 
andres varer og tjenester; datastyrt database- og 
filhåndtering; utarbeidelse av indekser over 
informasjon, websider og andre ressurser som er 
tilgjengelige på globale datanettverk og andre 
elektroniske nettverk og kommunikasjonsnettverk for 
andre; tjenester i forbindelse med fullføring av 
bestillinger, administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; salgsfremmende 
tjenester og markedsføring av andres varer og tjenester 
gjennom tilveiebringelse, søking, nettlesing og henting 
av informasjon, nettsteder og andre ressurser som er 
tilgjengelige på globale datanettverk og andre 
elektroniske nettverk og kommunikasjonsnettverk for 
andre; informasjon om forbrukerprodukter for/i den 
hensikt å velge generelle/vanlige forbrukervarer som 
oppfyller forbrukernes krav; Elektroniske 
handelstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon 
om produkter via telekommunikasjonsnettverk for 
reklame- og salgsformål; Detaljhandel og online 
detaljhandel med et bredt utvalg av forbrukervarer i 
form av kjemiske produkter, maling, ferniss, lakk, 
fargestoffer, medisiner, droger og legemidler, 
blisterpakninger for medisiner, injektorpenner, 
injektorer for medisinske formål, inhaleringsapparater, 
cannabis, medisinsk marihuana, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, morsmelkerstatning, kirurgiske -, 
medisinske -, dentale og veterinære apparater, 
instrumenter og utstyr, parfymer, kosmetikk- og 
skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter til kvinner, 
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menn og dyr, matvarer, næringsmidler for mennesker 
og dyr, konfektyrer, alkoholholdige og ikke-
alkoholholdige drikker, øl, viner, brennevin, brikker, 
karaffelbrikker, ølbrikker, tobakk, artikler for røkere, 
juvelervarer, smykker, edle stener, klokker, lommeur, 
ur, bager, vesker, handvesker, kofferter, lommebøker, 
klær, fottøy, hodeplagg, briller, solbriller, kontaktlinser, 
skytevåpen, ammunisjon, elektroniske 
kommunikasjonsutstyr og -instrumenter, elektroniske 
telekommunikasjonsutstyr og -instrumenter, 
datamaskiner, computer periferiutstyr, hodetelefoner, 
elektroniske nettbrett, telefoner, kameraer, høyttalere, 
skjermer, skjermer [fotografi]; dataskjermer, 
smartklokker, elektroniske kontrollinstrumenter, 
datamaskinvarer (hardware) for spill og for å spille på, 
dataspill, dataspillprogrammer, dataprogramvare, 
dokumenter, forsikrings-, økonomiske -, avgifts-, skatte-
og fiskale dokumenter, skattemerker (tax labels), 
fiskale etiketter (fiscal labels), krypterte 
strekkodeetiketter, strekkodebånd, etiketter, lapper, 
indikatorer, sertifiseringsdokumenter.  

  Klasse 38   Tjenester vedrørende nettverksportaler til 
telekommunikasjon, tilveiebringe tilgang til 
nettverksportaler for telekommunikasjon; tilgang til 
innhold, websider og portaler; tilveiebringe tilgang til 
plattformer og portaler på internett; tilveiebringe tilgang 
til elektroniske handelsplattformer på internett; digitale 
overføringstjenester og sendingstjenester via internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av tilgang til elektroniske oppslagstavler, elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig levering av 
meddelelser via elektronisk overføring, elektronisk 
overføring av informasjon og data, trådløse 
kommunikasjonsnettverk; brukertilgang til 
informasjonstjenester som er tilgjengelig på internett og 
andre datanettverk, tilgang til informasjon og 
fjernstyring av data for/med henblikk på trådløs levering 
av innhold til håndholdte datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og mobile elektroniske anordninger og 
apparater; informasjon, rådgivning og konsultasjon 
vedrørende de ovenfor nevnte tjenester; overføring av 
informasjon og data via online tjenester og internett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskinvare 
(hardware) og dataprogrammer; elektronisk 
datalagring; konsulenttjenester/rådgivning innen data 
programvare; nettskytjenester, programvare som en 
tjeneste (software as a service - SAAS); online 
håndtering av bærbare og håndholdte elektroniske 
apparater; teknisk bistand, nemlig feilsøking i form av 
diagnostisering av problemer med bærbare og 
håndholdte elektroniske apparater, samt hjelp med å 
løse problemene; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for salg av varer og 
tjenester, nemlig håndtering av innkjøpsordre og sikre 
arbeidsflyt, publisering og håndtering av vare- og 
tjenestetilbud, sporing av salg og lagerbeholdning, 
kategorisering av varer, markedsføring og presentasjon 
av vare- og tjenestetilbud, analyse og rapportering av 
data vedrørende salg av varer og tjenester; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare online for håndtering av e-handel; sporing 
av salg og lagerbeholdning, håndtering av 
kommunikasjon vedrørende bestillinger og leveranser; 
analyse og rapportering av data vedrørende e-handel; 
tilveiebringelse av online nettverkstjenester som gjør 
det mulig for brukerne å dele innhold, tekst og andre 
data; industriell analyse og forskning, design og 
utvikling av datamaskinvare (hardware) og 
dataprogrammer, IT-tjenester, nemlig fjernhosting av 
operativsystemer og computerapplikasjoner; hosting av 
operativsystemer og av computerapplikasjoner via 
internett, som tilbyr et virtuelt datamiljø med tilgang via 
internett, utleie av datatjenester og 
datalagringsfasiliteter med variabel kapasitet, 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare, som er 
tilgjengelig over et globalt datanettverk, for håndtering 

av computerapplikasjoner; datatjenester, nemlig 
hosting av en datastyrt online søk- og 
bestillingstjeneste med engros- og 
detaljhandelsdistribusjon av husholdnings- og 
forbrukervarer, tilveiebringelse av ikke-nedlastbar 
programvare for mobile kommunikasjonsanordninger 
og -apparater for å forbedre mobiltilgangen til internett 
via datamaskiner, bærbare datamaskiner, og mobile 
kommunikasjonsanordninger og -apparater; teknisk 
støtte, nemlig feilsøking i forbindelse med problemer 
med maskinvare- og programvare, og problemer med 
maskinvare og programvare for datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og for bærbare 
kommunikasjonsanordninger og -apparater, 
konsulenttjenester/rådgivning og design vedrørende 
programvare og maskinvare, design av 
dataprogramvare for tredjeparter, maskinvare for 
datamaskiner, bærbare datamaskiner og bærbare 
kommunikasjonsanordninger og-apparater; 
konsulenttjenester/rådgivning og design av 
programvare, design for andre av programvare for 
datamaskiner, bærbare datamaskiner og bærbare 
kommunikasjonsanordninger og -apparater, 
nettskytjenester med programvare for bruk i 
databasehåndtering, nettskydrift av elektroniske 
databaser, applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for bruk i databasehåndtering, plattform 
som en tjeneste (PAAS) med programvareplattformer 
for bruk i databasehåndtering; programvare som en 
tjeneste (SAAS) med programvare for bruk i 
databasehåndtering, konsultasjon og rådgivning 
vedrørende alt som er nevnt ovenfor; hosting av e-
handelsplattformer på internett; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
å opprette/lage og tilby brukertilgang til søkbare 
databaser med informasjon og data; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
levering av trådløst innhold; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
online shopping; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare som tilbyr 
detaljhandel og bestillingstjenester for et bredt utvalg 
av forbrukervarer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk i utsendelse 
av reklame for andre; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk i 
forbindelse med deling av informasjon om varer, 
tjenester og tilbud; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk i 
strekkodeskanning og prissammenligning; hosting av 
digitalt innhold på internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296835 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714214 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(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 for behandling av diabetes.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296836 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714215 
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(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
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(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 for behandling av diabetes.
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(111) Reg.nr.: 296837 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714685 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Subsea 7 Limited, 40 Brighton Road, Sutton, GB-
SM25BN SURREY, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Rør av metall; rørledninger av metall; rørbunter av 
metall; overtrukkede rørledninger av metall; forede 
rørledninger av metall; metallrør og rørledninger som 
inneholder varmeelementer; koblinger, foringer og 
muffere for rør, alt av metall; metallforinger og hylster 
for bruk i utvinning og transport av olje og gass; 
forankrings- og fortøyningsanordninger av metall; 
metalllagringstanker; deler og tilbehør til alle førnevnte 
varer. 

  Klasse 7   Rør og rørleggingsmaskiner og apparater; Utstyr for 
utvinning og bearbeiding av olje og gass, apparater og 
instrumenter, inkludert navlestrømmer, stigerør og 
strømlinjer; robotmaskiner og robotverktøysystemer; 
Robotrengjøring, måling, sveising og 
oppmålingsmaskiner og apparater; verktøy, maskiner 
og apparater for utvinning, transport, lagring, raffinering 
og bearbeiding av olje og gass; verktøy, maskiner og 
apparater for testing, rengjøring og reparasjon av 
rørledninger og undervannsinstallasjoner; 
maskinverktøy; subsea installasjoner og moduler for 
utvinning og bearbeiding av olje og gass; sveiseutstyr; 
overtrekkingsmaskiner; foringsmaskiner; kontroller for 
alle de ovennevnte; deler og tilbehør til alle de 
forutgående varer. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, utstyr, 
sensorer og instrumenter; databehandlingsutstyr; 
datamaskiner; dataprogramvare; simuleringsapparater 
og programvare relatert til adferden til undersjøiske 
strukturer og rørledninger; dykkeapparater og utstyr; 
data- og kommunikasjonsoverføringsapparater; 
elektroniske kontrollapparater; 
kraftoverføringsapparater; overvåkings- og 
kontrollsystemer for havbunns- og offshoreanlegg; 
deler og tilbehør til alle de forutgående varer. 

  Klasse 11   Apparater for oppvarming, avkjøling og tørking; 
varme- og kjølingssystemer og varme- og 
kjøleelementer for rør og rørledninger; varme- og 
kjølesystemer og varme- og kjøleelementer for sveise- 
og belegningsapparater; deler og tilbehør til alle de 
forutgående varer. 

  Klasse 19   Rør ikke av metall; rørledninger ikke av metall; 
rørledningsbunter ikke av metall; overtrukkede 
rørledninger ikke av metall; forete rørledninger ikke av 
metall; ikke-metalliske rør og rørledninger som 
inneholder varmeelementer; koblinger, foringer, 
overtrekk, belegg og muffere for rør, ingen av metall; 
deler og tilbehør til alle de foregående varer. 

  Klasse 20   Forankrings- og fortøyningsutstyr ikke av metall; ikke-
metalliske oppdriftsmoduler; Lagringstanker ikke av 
metall; deler og tilbehør til alle førnevnte varer. 

  Klasse 37   Bygging, konstruksjon, installasjon, riving, renovering, 
kommisjonering og dekommisjonering; Offshore- og 
undervannsbygging, konstruksjon, installasjon, riving, 
renovering, kommisjonering og dekommisjonering; 
rørleggingstjenester; marineløftetjenester; senking av 
rørledninger, borerigger, apparater og utstyr for 
utforskning og produksjon av olje og gass; fabrikasjon, 
konstruksjon, montering, sveising, 
belegging/overtrekking og innføring av rørledninger; 
spolebasetjenester; inspeksjon, bygging, installasjon, 
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testing, kommisjonering og dekommisjonering, 
vedlikehold, ombygging, modifisering, rengjøring, 
service og reparasjon av apparater og utstyr for 
utvinning, transport, lagring, raffinering og bearbeiding 
av olje og gass, offshore og undersjøiske strukturer, 
borerigger, faste plattformer, flytende plattformer, 
rørledninger, olje- og gassproduksjonsapparater, 
navlestrømmer, stigerør, flytledninger og 
energiproduksjonsutstyr og installasjoner; utgravning 
og mudring av havbunn, olje- og gasspumping; 
byggeledelse og tilsynstjenester; utleie, ansettelse og 
leasing av byggverktøy og utstyr; utleie, leie og leasing 
av verktøy, maskiner og apparater for utvinning, 
transport, lagring, raffinering og bearbeiding av olje og 
gass; vedlikehold av vannfartøyer, skip, nedsenkbare 
kjøretøyer, autonome undervannsfarkoster, fjernstyrte 
kjøretøyer og dykkerutstyr; informasjons-, rådgivnings- 
og konsulenttjenester relatert til alle de nevnte. 

  Klasse 39   Utleie og leasing av vassdrag; utleie og leasing av 
vannfartøy for oppmåling, bygging, inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, rørlegging, kabinlegging, 
løfting, senking, transport, dykking, innkvartering og 
grøfting; føring av vannfartøy, skip, autonome 
undervannsfarkoster, fjernstyrte kjøretøy og fjernstyrte 
roboter; transporttjenester; Transport av offshore- og 
undervannskonstruksjoner, utstyr og apparater, 
herunder borerigger, faste plattformer, flytende 
plattformer, rørledninger, nedsenkbare kjøretøyer, 
apparater og instrumenter for utvinning og produksjon 
av olje og gass, samt energiproduksjon og 
distribusjonsutstyr og installasjoner. informasjons-, 
rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til alle de 
nevnte. 

  Klasse 40   Sveisetjenester; undervannssveisetjenester; belegg – 
og overtrekkstjenester og beskyttelse av 
undervannskonstruksjoner og rørledninger; bearbeiding 
og raffinering av olje og gass; undervannsbehandling 
og raffinering av olje og gass; informasjons-, 
rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til alle de 
nevnte. 

  Klasse 42   Ingeniørtjenester; ingeniørdesign og 
prosjektledelsestjenester; ingeniørtesting; 
ingeniørtjenester knyttet til offshore- og 
undervannsstrukturer, utstyr og apparater, rørledninger 
og utforskning, utvinning, bearbeiding, lagring og 
transport av olje og gass; ingeniørtjenester offshore og 
under vann; prosjekteringsforundersøkelser; 
prosjektering, vitenskapelig, teknologisk, forskning og 
designtjenester knyttet til energiproduksjon og 
forsyningstjenester; Vitenskapelig, teknologisk, 
forskning og designtjenester knyttet til utvinning, 
transport, lagring, raffinering og bearbeiding av olje og 
gass, samt undervannsinstallasjoner; 
oppmålingstjenester; gjennomføre 
ingeniørundersøkelser; Oljefeltoppmåling og 
inspeksjon; vurdering av livsutvidelse for oljefelt; 
overvåking av ytelse og tilstand på offshore- og 
undervannsinstallasjoner; geofysiske og geologiske 
undersøkelsestjenester; simuleringstjenester i forhold til 
plassering av undervannsinfrastrukturer, rørledninger 
og olje- og gassutvinningsutstyr; undersjøiske 
undersøkelse; målingstjenester; geologiprosjektering 
og oljeprospektering; Levering av tekniske rapporter; 
konstruksjonsdesign; vitenskapelig, prosjekterings-, 
miljøforskning og utviklingstjenester; dykking og 
undervannsprosjektering; informasjons-, rådgivnings- 
og konsulenttjenester relatert til alle de nevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296838 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802604 
(220) Inndato: 2018.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JOMA INTERNATIONAL AS, v/Røyrvik 
Regnskapskontor, 7898 LIMINGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 

Kjemiske sammensetninger for impregnering 
  Klasse 19   Betong 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296839 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201710876 
(220) Inndato: 2017.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Techtronic Power Tools Technology Limited, Trident 
Chambers, P.O. Box 146, VG-ROAD TOWN, 
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Beholdere (bensinkanner), jern og stål, ikke-
jernholdige metaller og legeringer av disse, 
metallmalm, metallmaterialer brukt utelukkende for 
maskineri; metallbeslag til maskineri; safer og 
pengeskap; jernvarer av metall, nemlig bolter, skruer, 
rullehjul, kroker, plugger og stifter; prefabrikkerte 
metall-byggesett;prefabrikkerte metall-byggesett; 
tanker til oppvaring av væsker; industrielle vann-, gass-
, drivstoff- og oljetanker; tanker til oppbevaring av 
væske, vann, gass, drivstoff og olje; metallskiver; 
metallfjærer; metallventiler; metallbeholdere; laste- og 
avlastingspaller i metall; dreiebord (turn-tables) til 
håndtering av frakt; ikke-lysende signal- og sjømerker i 
metall; ikke-lysende og ikke-mekaniske veiskilt i metall; 
ankere; fortøyningspullerter i metall; forhalingspullerter i 
metall; verktøykasser av metall; verktøykasser av 
metall solgt tomme; skilt (signboards) av metall; 
spenner av metall; stegjern, karabiner, ringbolter, 
stupebrett av metall; uedle metaller og legeringer av 
disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus 
av metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer); 
statuetter, småfigurer og modeller av uedle metaller; 
nøkkelringer, -lenker, og –kjennetegn av uedle 
metaller; uedle metaller, ubearbeidet eller semi-
bearbeidet; støpninger av metall; skorsteiner av metall; 
vaier av uedle metaller; spenner av uedle metaller 
(jernvare); isenkramvarer; tønner (casks) av metall; 
kull-skorsteiner (med vifter), laget av metall; kull-
skorsteiner (uten vifter), laget av metall; materialer av 
metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd 
av uedelt metall; metallrør; sikkerhetsskap og –skrin; 
malmer; metallrør; koblinger av metall for rør; vinkler av 
metall for rør; metallklemmer for rør; 
metallmunnstykker; metallmunntykkeplugger; 
metallplugger til forsegling; støtter (props) av metall; 
metallventiler (annet enn maskindeler); adaptorer; 
tønner  av metall; flenser; monteringer for flenser og 
låsemuttere; flenslegemer (collet body); koblinger; 
koblingskantbeslag; demoleringsstål; diametere; 
støpejern (dies); dispensere; ekspansjonshoder; 
forlengere; flenser (flanges); pressplater til bruk ved 
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erstatning av gulv; håndtak av metall; slangebeholdere 
for vakuum; gripeklør (jaws); metallsprekkverktøy for 
vakuum; metallslanger for vakuum og fettpresser; 
metallmansjetter; spiker; muttere; rørforlengere; 
pressringer; hulljern (punch); ringer; sperresett til bruk 
med sager (rip fence kits); stenger; stropper (slings); 
skruehode med innvendig sekskant; stativer; nagler; 
forsterkningslag; malguidemonteringer; 
stålbørsteadaptere; ståløkser med medium skaft; 
håndtak; håndtak til sparkelbeholdere (mud pan grips); 
slegger; dørlåser; fliser; deler og tilbehør til de 
forannevnte varer.  

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, spisebestikk, kjøkkenkniver; sidevåpen, 
hugg- og stikkvåpen (side arms), barberkniver, 
barberhøvler; verktøybelter [holdere]; polstrede seler; 
syler; økser; skjærestenger; bits (håndverktøy); blader  
(håndverktøy); muttere (håndverktøy); baufil, buesag; 
budding-kniver; prikkhammer, riffelhammer; 
hermetikkåpnere, boksåpnere, ikke-elektriske; 
tømmermannsbor; drivjern; borestang, kuttejern (cutter 
bars); kniver, kuttere, klippere (cutters); borholdere 
(håndverktøy); bor, boremaskiner; ekspandere 
[håndverktøy]; gravstikker [håndverktøy]; pistoler 
[håndverktøy]; stifte- og spikerpistoler; hammere 
[håndverktøy]; håndboremaskin, hånddrill 
[håndverktøy]; løvsager; kniver; brukskniver; neglefiler; 
nålefiler; håndpumpe; sagblader [deler av 
håndverktøy]; sagholdere; sager [håndverktøy]; 
adaptorer [håndverktøy] stikksager; skrutrekkere; 
pipetrekkere; skjæreblad; klippere (håndinstrumenter); 
skuffer (håndverktøy); trådstrammere (wire stretchers) 
(håndverktøy); avisoleringstenger (hand tools); 
skrunøkler (håndverktøy); tenger, nebbtenger; 
klemmer; sakser; håndsakser, blikksakser; klipp; 
krittsnorsnelle; vinkelhaker; hammerstiftemaskin 
(hammer tackers); krittsnor; utvidelsesverktøy (reaming 
pens); skaft og håndtak for hånddrevne håndverktøy; 
deler og tilbehør til de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296840 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713865 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RANDØY STEIN AS, Tveitevegen 31, 4130 

HJELMELAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Naturstein 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296841 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802605 
(220) Inndato: 2018.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JOMA INTERNATIONAL AS, v/Røyrvik 
Regnskapskontor, 7898 LIMINGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 

Kjemiske sammensetninger for impregnering 
  Klasse 19   Betong 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296842 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802606 
(220) Inndato: 2018.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JOMA INTERNATIONAL AS, v/Røyrvik 
Regnskapskontor, 7898 LIMINGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier for bruk innen industri og vitenskap; 

Kjemiske sammensetninger for impregnering 
  Klasse 19   Betong 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296843 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.18, JP, 2017107769 

2017.08.18, JP, 2017107770 
(210) Søknadsnr.: 201714651 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 

JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Buljong; buljongkonsentrater; supper; suppekraft; 

preparater for tillaging av supper; suppepulver, 
ferdigsupper; suppekonsentrater; nudelsuppe; 
ferdigsuppemikser med nudler; ferdigsuppemikser med 
ris; kraft; kraftkonsentrater; bearbeidet kjøtt; konservert 
kjøtt; frossent kjøtt; kjøttekstrakter; kjøttgeléer; 
bearbeidet sjømat; konservert sjømat; frossen sjømat; 
bearbeidede reker; bearbeidede skalldyr; kroketter; 
skinke; leverpaté, leverpostei; frosne grønnsaker; 
bearbeidede grønnsaker; konserverte grønnsaker; 
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grønnsaksalater; tørkede grønnsaker; 
grønnsakmousse; tomatpuré; tomatpasta; bearbeidede 
spiselige frø; bearbeidede nøtter; smaksatte nøtter; 
bearbeidet sopp; frossen frukt; bearbeidet frukt; 
konservert frukt; syltetøy; tørket frukt; fruktgeléer; 
kompotter; kandisert frukt; gelér til mat; 
melkeprodukter; melk; fløte (meldeprodukt); ost; 
melkesyredrikker; smør; melkepulver, ikke for 
spedbarn; melkeerstatninger; mandelmelk; yoghurt; 
spiselige oljer og fett; margarin; smult; kjøtt; storfekjøtt; 
svinekjøtt; kylling (kjøtt); fjærkre, ikke levende; lever; 
hønseegg; egg; spiselige akvatiske dyr eller sjødyr, 
ikke levende; skalldyr, ikke levende; bearbeidede egg; 
konserverte bønner; proteiner til menneskeføde. 

  Klasse 30   Krydderier; krydderier med mononatriumglutamat som 
dets hovedingrediens; smaksforsterkere; 
krydderblandinger; koksalt; ketchup; tomatsaus; 
majones; salatdressinger; sauser; ferdigblandede 
sauser; østerssaus; teriyakisaus; eddik; marinade; 
chilisaus; kjøttsjy; soyasaus; sukker; naturlige 
søtningsstoffer; sirup; bearbeidede frø til bruk som 
smakstilsetning eller krydder; krydder; sennep; pepper; 
alger, tang og sjøvekster (smakstilsetninger); kaffe; 
pulverkaffe; kaffebaserte drikker; kaffedrikker med 
melk; kaffeerstatninger; brente kaffebønner; kakao; 
kakaobaserte drikker; te; tebaserte drikker; 
mørningsmidler for kjøtt, til husholdningsbruk; 
kornpreparater; bearbeidet ris; krutonger; kornbarer; 
brødkrumme; cornflakes; makaroni; havremel, 
havregryn; nudler; hurtignudler; stekte nudler 
(yakisoba); pasta; dumplinger; vårruller; kinesiske 
dampede dumplinger (shumai, tilberedte); sushi; ravioli; 
risboller; risotto; bibimbap (koreansk rett bestående 
hovedsakelig av kokt ris med tilsetning av grønnsaker 
og storfekjøtt); gratenger; lasagne; doria (japansk 
grateng); pilaff; woket ris; nudelbaserte ferdigretter; 
havresuppe og velling; samosa; enchilada; konfektyrer; 
kjeks; eggekrem, vaniljekrem, vaniljesaus, 
vaniljepudding; iskrem; brød, rundstykker og boller; 
sandwicher; boazi (fylte boller); hamburgere; pizzaer; 
varme pølser; kjøttpaier; taco; burrito; tortilla; ferdig 
konfektyr- og kakemiks; pannekakemiks; iskremmiks; 
sorbetmiks; mel; hvetemel til mat og matlaging; 
tapiokamel; aromatiske preparater til mat, ikke fra 
eteriske oljer; smakstilsetninger til mat, andre enn 
eteriske oljer; smakstilsetninger til drikker, andre enn 
eteriske oljer; smakstilsetninger til kaffe; vanillin 
(vaniljeerstatning); pastasaus; bakepulver; gjær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296844 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714571 
(220) Inndato: 2017.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for bruk i medisinske 
ultralydapparater; programvare for nålesporing for 
ultralydapparater. 

  Klasse 10   Medisinske innretninger og apparater; medisinske 
innretninger og apparater, nemlig et 
nålesporingssystem for et ultralydsystem som 
innbefatter en sonde, programvare og aktivator, og 
deler og tilbehør dertil. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296845 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714220 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, 
Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for posisjonering, 

navigasjon og kommunikasjon; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; programvare for navigerings-, 
posisjonerings- og kommunikasjonsutstyr; radarer, 
radarmottakere, radarsendere og radarvarslere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296846 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713626 
(220) Inndato: 2017.10.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kristiansand Sykkelsenter AS, Grim Torv, 4616 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Elektriske sykler; sykler; kjøretøy og elektrisk kjøretøy; 
deler og utstyr til alle forannevnte varer. 

  Klasse 35   Salg av sykler og elektriske  sykler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296847 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714247 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar Drive, US-
CA93117 GOLETA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296848 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714656 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US-

GA30313 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Soyabaserte meieriprodukter: melk; melkeprodukter; 

soyabasert melk.  
  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; soyabaserte drikker som 

inneholder fruktsmak; drikker inneholdende frukt og 
fruktekstrakter; preparater til fremstilling av drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296849 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.26, US, 87/661,539 
(210) Søknadsnr.: 201714338 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jones Lang LaSalle IP, Inc., 251 Little Falls Drive, US-
DE19808-1674 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for datamaskiner, mobiltelefoner og 

håndholdte enheter, nemlig programvare for å 
tilveiebringe nyheter, forskning, boligannonser og 
oppdateringer av boligmarkedet, og samarbeid med 
eksperter i forbindelse med investeringer, driftssyklus, 
verdivurdering, meglervirksomhet, kapitalforvaltnings- 
og rådgivningstjenester knyttet til hotell- og 
bevertningsstedsinvestorer, -eiere og -driftsbestyrere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296850 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714590 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aera Payment & Identification AS, Karenslyst Allé 2, 

0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software og softwareapplikasjoner for formidling, 

utveksling og lagring av informasjon; software og 
softwareapplikasjoner som tilrettelegger for formidling 
og markedsføring av produkter og tjenester; software 
og softwareapplikasjoner som tilrettelegger for flere 
typer av betaling og betalingsformidling via et globalt 
datanettverk og trådløse nettverk; 
dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av 
kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske 
midler, softwareapplikasjoner som muliggjør betalinger 
via mobilt telekommunikasjonsutstyr og 
betalingsterminaler, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
betalingsterminaler; mobilapplikasjoner. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 
9, herunder tilbudt via internett og digitale medier; 
datafangst og markedsanalyse; fremskaffelse av 
kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; 
kunderelasjonshåndtering (CRM). 

  Klasse 36   Elektroniske betalingstjenester, herunder også 
betalinger og overføring av penger med mobiltelefoner 
og nettbrett, betalingsformidling; prosessering av 
betalingstransaksjoner; sikkerhetsløsninger for 
betalingstransaksjoner; finansielle 
informasjonstjenester. 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og 
softwareapplikasjoner; forvaltning av mobile plattformer 
i form av softwareinnhold og applikasjoner, herunder 
for smarttelefoner og nettbrett; digitale tjenester for 
håndtering av personopplysninger; portaltjenester for 
samtykkeregistrering av personopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296851 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713904 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(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 16   Trykt materiell, nemlig reklame, nyhetsbrev, brosjyrer, 

plakater, skrivepapir og bannere innen området helse, 
medisin, farmasøytika og den farmasøytiske industrien.

  Klasse 44   Tilveiebringe informasjon innen området helse, 
medisin, farmasøytika og den farmasøytiske industrien.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296852 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713877 
(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: 
 SPORTSJENTENE ELIN ÅRSETH, Haugslia 13C, 

3712 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296853 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.17, US, 87/413,960 
(210) Søknadsnr.: 201709660 
(220) Inndato: 2017.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Team Beans, LLC, DBA Forever Collectibles, 2301 
Cottontail Lane, US-NJ08873 SOMERSET, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Nøkkelringer. 
  Klasse 20   Treskulpturer; statuer av tre, voks, gips, harpiks eller 

plast; veggplakater (wall signs) laget av tre, voks, gips, 
harpiks eller plast; dekorative ornamenter laget av tre, 
voks, gips, harpiks eller plast. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296854 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201510050 
(220) Inndato: 2015.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.17 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABBEX AB, Box 906, SE-17009 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske preparater for behandling av vorter. 
  Klasse 5   Medisinske preparater for behandling av vorter. 
  Klasse 10   Medisinsk utstyr for behandling og fjerning av vorter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296855 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.24, EM, 016760654 
(210) Søknadsnr.: 201714629 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Veolia Recycling Solutions Sweden AB, Importgatan 

45, SE-42246 HISINGS BACKA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Uedle metaller og deres legeringer; ubehandlet eller 

delvis bearbeidet jern; ubehandlet eller delvis 
bearbeidet stål; malmer; aluminium og støpt aluminium; 
avfallsbeholdere av metall; metallemballasje og 
skrapmetall for gjenvinning; avfallsbeholdere til 
industriell bruk [containere]. 

  Klasse 14   Edelmetaller og legeringer derav. 
  Klasse 16   Papir; papp; esker av papir eller papp for emballasje 
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eller oppbevaring; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plast for emballasje; 
kontormateriell i form av trykksaker; avfallsposer av 
papir. 

  Klasse 20   Avfallsbeholdere av plast; skap for sortering og 
gjenvinning av avfall; skap for søppeltønner og 
avfallsdunker. 

  Klasse 35   Prisanalyser vedrørende håndtering, avhending, 
behandling og gjenvinning av avfall. 

  Klasse 37   Avblokkering av avfallsdunker; avfallshåndtering 
[rengjøringstjenester]; avhendelse av avfall [rengjøring]; 
innsamling av søppel [avfallshåndtering]; reparasjon av 
industrielle avfallsbehandlingsmaskiner; reparasjon av 
maskiner for behandling av organisk avfall; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for destruksjon 
av avfall; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for avfallskomprimering; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for avfallskomprimering og 
avfallsdestruksjon; utleie av avfallsbeholdere og 
avfallskomprimeringsmaskiner. 

  Klasse 39   Transporttjenester; innsamling, transport, innpakning 
og oppbevaring av gods; innsamling, transport, 
innpakning og oppbevaring av avfall; transport, 
innpakning og oppbevaring av glødelamper, lysstoffrør, 
andre lyskilder, batterier, elektroniske apparater og 
elektronisk utstyr; utleie av beholdere for 
avfallshåndtering; utleie av containere av metall 
[oppbevaring, transport]; rådgivning ved transport av 
farlig gods. 

  Klasse 40   Gjenvinningstjenester [avfall]; resirkulering, 
behandling, brenning og destruksjon av avfall, søppel 
og skrap; behandling av avfall i form av resirkulering av 
papir og papp eller annet resirkulerbart materiale; 
behandling av søppel og annet avfall enn kontoravfall; 
destruksjon av klassifiserte dokumenter; destruksjon, 
håndtering og behandling av søppel og avfall av alle 
slag; destruksjon og håndtering av glødelamper, 
lysstoffrør, andre lyskilder, batterier og elektriske og 
elektroniske apparater; gjenvinning og behandling 
(bearbeidelse) av restprodukter fra industri, kommuner, 
husholdninger, sykehus, tannpleie og kontorer; 
gjenvinning og prosessering av elektroniske og 
elektriske apparater og instrumenter; gjenvinning og 
behandling av apparater og instrumenter for kjøling; 
utleie av utstyr for håndtering og sortering av avfall. 

  Klasse 41   Undervisning/utdanning; organisering av 
undervisning/utdanning om miljø og avfallshåndtering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296856 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.23, EM, 016274912 
(210) Søknadsnr.: 201709739 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

EY TAX.TECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EYGN Limited, One Montague Place, East Bay Street, 
BS-NASSAU, Bahamas 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyder eller bilder; magnetiske databærere, 
innspillingsplater; cd-plater; cd-plater, DVD-plater og 
andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr; 
apparater og medier for opptak, lagring, transport, 
manipulering, overføring, reproduksjon og gjenfinning 
av data, informasjon, bilder, tekst, lyd, video og lyd; 
tekstbehandlere; apparater for overføring av bilder; CD 
rom; ikke-trykte publikasjoner; nedlastbar lyd og 

audiovisuelt materiale; nedlastbare lyd- og videoopptak 
innen finans, skatt og bedriftsstøtte og rådgivnings 
tjenester; nedlastbare publikasjoner; lydbøker; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
brosjyrer og hefter innen finans og 
virksomhetsskattestøtte og skatterådgivning; 
datamaskiner; maskinvare; datafastvare; 
dataprogramvare; programvare for bruk i behandling, 
sporing, beregning, måling og analyse av informasjon 
innen regnskap, forretningsvirksomhet, revisjon, 
skatteforberedelser, skatteforvaltning, skattefunksjoner 
for bedrifter, foretaksledelse, økonomistyring og 
informasjonsteknologi; dataprogrammer som muliggjør 
automatisering, vurdering, revisjon og behandling av 
skattefunksjoner innen bedrifter; 
programmeringsverktøy; verktøy for 
programvareutvikling; interaktiv programvare; 
nedlastbar programvare; undervisningsapparater og 
instrumenter; nedlastbare elektroniske datafiler og 
databaser, nemlig, forretnings- og skatteskjemaer for 
bruk med datamaskinen programvare; dataprogrammer 
for å frembringe grafiske presentasjoner av makro 
økonomiske data og skattedata; programvare for bruk 
med globale datanettverk for databaseanalyse, 
database- og regnearkapplikasjoner; programvare for å 
muliggjøre dokumenthåndtering; programvare for 
datastyring; programvare for håndtering av finansiell 
risiko; programvare for å forberede selvangivelse; 
programvare for mobile enheter; dataprogrammer for 
faktahåndtering og mønsteranalyse, revisjon, 
etterretning- og kunnskapsstyringsprosesser; deler og 
tilbehør for disse varer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklametjenester; salgsfremmende 
tjenester; personell- og rekrutteringstjenester; bokføring 
og revisjonstjenester; skattekonsultasjon, 
skatterådgivning, skatteregnskap, bokføring, 
forretningsrevisjon og foretakskonsultasjontjenester; 
håndtering av skattefiler; skattedeklarasjonstjenester; 
konsultasjonstjenester innen skatt og tollavgifter; 
skattemessige rådgivningstjenester; utarbeiding av 
skatteberegninger; utfylling av selvangivelser; 
bedriftsrådgivningstjenester, rådgivnings- og 
informasjonstjenester; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; kontortjenester; bedriftsledelse; 
forretningsadministrasjon; juridisk regnskap; rådgivning 
for forretningsledelse; bedriftsrådgivning; rådgivning 
vedrørende foretakstransaksjoner; bedriftsrådgivning 
og -konsultation vedrørende robotic process 
automation (RPA) for automatisering av 
skattefunksjoner for bedrifter; forretningsrådgivning 
relatert til å hjelpe kundene med å automatisere 
skattefunksjoner gjennom vurderinger av 
forvaltningsprosedyrer og manuelle prosedyrer; 
forretnings- og markedsundersøkelser; 
forretningsundersøkelser knyttet til finansielle tjenester; 
meningsmåling; markedsundersøkelser og analyse av 
markedsundersøkelser; databehandling; planlegging og 
gjennomføring av presentasjoner for 
forretningsmessige og kommersielle formål; 
forretningsrådgivning relatert til utforming av 
forretningsmodeller; 
virksomhetsomstruktureringstjenester i form av 
forretningsrådgivning; rådgivning knyttet til 
foretaksfusjoner og -oppkjøp; due diligence tjenester; 
tjenester relatert til forsiktighet før kjøp (pre-sales 
diligence tjenester) inkludert hjelp med forberedelse av 
finanser, skatt, HR og operativ informasjon; 
benchmarking tjenester for bedrifter; 
bedriftsvurderinger; analyser og vurderinger av foretak; 
kompilering og systematisering av informasjon i 
databaser; konsulenttjenester knyttet til ovennevnte 
tjenester; bedriftsrådgivning, nemlig rådgivning 
vedrørende prissetting og skatteeffektivisering for 
håndtering av distribusjonskjeder; analyse og 
utarbeidelse av finansielle regnskap og rapporter; 
utarbeidelse og skriving av virksomhetsrapporter; 
støttetjenester vedrørende bedrifts- og skatterevisjon; 
foretaksmodelltjenester, nemlig modellering av 
forretningsprosesser og modellering av 
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virksomhetsevaluering i form av robotic process 
automation (RPA) av skattefunksjoner for virksomheter; 
økonomisk prognotisering og analyse; 
ekspertvurderinger og rapporter knyttet til 
forretningsforhold; innsamling og systemisering av 
bedriftsdata; sammenstilling av statistikk; 
analysetjenester av forretningsdata; personelltjenester; 
konsultasjoner i personalspørsmål; annonse og 
reklametjenester levert via internett; administrasjon av 
data-arkiver; konsulentvirksomhet knyttet til 
dokumenthåndtering for bedrifter; informasjon, 
rådgivning og konsulenttjenester knyttet til de nevnte 
tjenestene. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansledelse, rådgivning, 
assistanse, konsultasjon- og forskningstjenester; 
grenseoverskridende finansielle rådgivningstjenester; 
insolvenstjenester; investeringstjenester; 
verdivurderingstjenester; finansieringstjenester for 
bedrifter; bedriftsøkonomisk rådgivning; verdsettelse av 
verdipapirer; økonomisk verdsettelse av fast og 
personlig eiendom; økonomisk due diligence; finansiell 
analyse og konsultasjon; rådgivning og informasjon om 
forsikring, nemlig forsikringsregulatoriske støtte- og 
rådgivningstjenester; verdivurdering av immaterielle 
eiendeler; eiendomsmegling og 
eiendomsforvaltningstjenester; monetær virksomhet; 
eiendomssaker; tjenester knyttet til fast eiendom, 
inkludert vurdering av fast eiendom; forsikring; 
tilvejebringelse av finansiell informasjon; 
investeringstjenester; tjenester relatert til økonomiske 
vurderinger; monetære tjenester; 
investeringsrådgivning; kapitaliseringstjenester; 
inkludert alle de nevnte tjenestene som tilbys 
elektronisk eller elektronisk fra en database eller via 
Internett; finansielle analyser; clearingvirksomhet 
(finansiell); finansiell sponsing; forvaltning; finansiell 
taksering (forsikring, bank, fast eiendom); finansielle 
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; 
finansielle tjenester knyttet til monetære forretninger; 
aktuarvirksomhet; skattemessige vurderinger; 
finansielle benchmarking tjenester; finansielle 
benchmarking-tjenester, nemlig å utføre økonomisk 
analyse for å bestemme verdien av selskaper for 
transaksjoner som involverer omstrukturering, salg og 
andre forretningstransaksjoner, med hensyn til 
verdsettelse og skattemessige konsekvenser; finansiell 
rådgivning knyttet til skatt; finansielle 
transaksjonstjenester; forretningsmodellering, nemlig å 
gi økonomiske prognoser; finansiell sponsing av 
programmer og arrangementer innen skatt, regnskap, 
revisjon og forretningsrådgivning; informasjon, 
rådgivning og konsulenttjenester knyttet til de nevnte 
tjenestene. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare, 
fastvare og programvare; konsulenttjenester 
vedrørende informasjonsteknologi; IT prosjektledelse; 
forskning, utvikling, design, testing, overvåking, 
inspeksjon og analyse innen telekommunikasjon, 
datamaskiner, datasystemer og datanettverk; 
rådgivning vedrørende programvare; teknisk 
informasjon relatert til dataprogramvare levert på nettet 
fra et globalt datanettverk eller internett; utleie av 
dataprogramvare, fastvare og maskinvare; utleie av 
programvare for styring av data; data hosting-tjenester; 
datalagring; elektronisk lagring av dokumenter; 
konsultasjon, rådgivning, assistanse, analyse, design, 
evaluering og programmeringstjenester knyttet til 
dataprogramvare, fastvare og maskinvare; 
konsultasjon, rådgivning, assistanse, analyse, design, 
evaluering og programmeringstjenester relatert til 
programvare; konsultasjon, rådgivning, assistanse, 
analyse, design, evaluering og 
programmeringstjenester i forhold til 
databehandlingsprogramvare; dataprogrammering; 
vedlikehold av dataprogramvare; design og utvikling av 
databaser; design av databaser; designkonsultasjon 
vedrørende databaser; rådgivning innen 

databaseprogramvare; database vedlikeholdstjenester; 
design av maskinvara og programvare for datadeling 
mellom mange brukere; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare og 
applikasjoner for å gi en grafisk presentasjon av 
forretningsresultater, for bruk med globale datanettverk 
for databaseanalyse, database og 
regnearkprogrammer; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare og 
applikasjoner som tillater bedrifter å vurdere sin 
virksomhet i valgt marked, for å gi foretaket mulghet til 
å utføre benchmarking mot liknende bedrifter (peer-
bedrifter), for analyse og vurdering av data, for 
datahåndtering, for økonomisk risikostyring, for 
faktahåndtering og mønsteranalyse, revisjon, 
granskning, underrettelse- og kunnskapsprosesser 
vedrørende skatteforvaltning; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; plattform som tjeneste (PaaS) 
innen innen regnskap, næringsliv, revisjon, 
skattemessig forberedelser, bedriftsledelse, 
økonomistyring, informasjonsteknologi, fusjoner og 
oppkjøp, for å generere bedriftsskatt og 
skatteoverensstemmelsesrapporter; softwaretjenester 
[saas]; softwaretjenester [saas] for bruk i 
databasehåndtering innen finansiell rapportering og 
etterlevelse; tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-
line ikke-nedlastbar programvare for bruk i 
prosessering, generering, sporing, beregning, måling, 
rapportering og analyse av informasjon innen 
regnskap, virksomhet, etterlevelse, revisjon, 
skattemessig forberedelse, forretningsadministrasjon, 
økonomistyring, HR, salg, markedsføring, 
merkevarebygging, juss, handel, etterlevelse, 
produksjon, forsyningskjede, og informasjonsteknologi; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-line ikke-
nedlastbar programvare som muliggjør at flere brukere 
kan dele datafiler, databaser og andre 
prosjektmaterialer med hverandre; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare 
for å gjøre det mulig for flere seere å se, legge til, 
samle inn, redigere, oppdatere, administrere, endre, 
organisere, lagre, spore og bokmerke innhold og data 
på en sentralisert plattform; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar 
dataprogramvare som gjør det mulig for flere brukere å 
samarbeide på prosjekter og dokumenter; design og 
utvikling av dataprogramvare for bruk i prosessering, 
generering, sporing, beregning, måling, rapportering og 
analyse av informasjon innen regnskap, næringsliv, 
etterlevelse, revisjon, skattemessig forberedelse, 
forretningsledelse, økonomistyring og 
informasjonsteknologi; datastyrt analyse av data; 
Informasjonstjenester (ikke inkludert i andre klasser) 
knyttet til tekniske forhold, informasjonsteknologi; 
tekniske prosjektstudier; inkludert alle ovennevnte 
tjenester som leveres elektronisk eller elektronisk fra en 
database eller via Internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296857 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.24, EM, 016760795 
(210) Søknadsnr.: 201714630 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Veolia Recycling Solutions Sweden AB, Importgatan 

45, SE-42246 HISINGS BACKA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Uedle metaller og deres legeringer; ubehandlet eller 

delvis bearbeidet jern; ubehandlet eller delvis 
bearbeidet stål; malmer; aluminium og støpt aluminium; 
avfallsbeholdere av metall; metallemballasje og 
skrapmetall for gjenvinning; avfallsbeholdere til 
industriell bruk [containere]. 

  Klasse 14   Edelmetaller og legeringer derav. 
  Klasse 16   Papir; papp; esker av papir eller papp for emballasje 

eller oppbevaring; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plast for emballasje; 
kontormateriell i form av trykksaker; avfallsposer av 
papir. 

  Klasse 20   Avfallsbeholdere av plast; skap for sortering og 
gjenvinning av avfall; skap for søppeltønner og 
avfallsdunker. 

  Klasse 35   Prisanalyser vedrørende håndtering, avhending, 
behandling og gjenvinning av avfall. 

  Klasse 37   Avblokkering av avfallsdunker; avfallshåndtering 
[rengjøringstjenester]; avhendelse av avfall [rengjøring]; 
innsamling av søppel [avfallshåndtering]; reparasjon av 
industrielle avfallsbehandlingsmaskiner; reparasjon av 
maskiner for behandling av organisk avfall; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for destruksjon 
av avfall; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for avfallskomprimering; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for avfallskomprimering og 
avfallsdestruksjon; utleie av avfallsbeholdere og 
avfallskomprimeringsmaskiner. 

  Klasse 39   Transporttjenester; innsamling, transport, innpakning 
og oppbevaring av gods; innsamling, transport, 
innpakning og oppbevaring av avfall; transport, 
innpakning og oppbevaring av glødelamper, lysstoffrør, 
andre lyskilder, batterier, elektroniske apparater og 
elektronisk utstyr; utleie av beholdere for 
avfallshåndtering; utleie av containere av metall 
[oppbevaring, transport]; rådgivning ved transport av 
farlig gods. 

  Klasse 40   Gjenvinningstjenester [avfall]; resirkulering, 
behandling, brenning og destruksjon av avfall, søppel 
og skrap; behandling av avfall i form av resirkulering av 
papir og papp eller annet resirkulerbart materiale; 
behandling av søppel og annet avfall enn kontoravfall; 
destruksjon av klassifiserte dokumenter; destruksjon, 
håndtering og behandling av søppel og avfall av alle 
slag; destruksjon og håndtering av glødelamper, 
lysstoffrør, andre lyskilder, batterier og elektriske og 
elektroniske apparater; gjenvinning og behandling 
(bearbeidelse) av restprodukter fra industri, kommuner, 
husholdninger, sykehus, tannpleie og kontorer; 
gjenvinning og prosessering av elektroniske og 
elektriske apparater og instrumenter; gjenvinning og 
behandling av apparater og instrumenter for kjøling; 
utleie av utstyr for håndtering og sortering av avfall. 

  Klasse 41   Undervisning/utdanning; organisering av 
undervisning/utdanning om miljø og avfallshåndtering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296858 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201701739 
(220) Inndato: 2017.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elder AS, Stenbruddveien 27 A, 1746 SKJEBERG, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma 

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

  Klasse 9   Computer software og computer hardware; 
elektroniske publikasjoner og / eller data nedlastet eller 
nedlastbare via internett eller annen ekstern 
kommunikasjonsenhet; interaktiv 
underholdningsprogramvare; sosiale 
nettverksprogramvare; software til fellesskaper 
[community software); virtuelle verdener-programvare; 
utdanningsprogramvare; underholdningsprogramvare; 
markedsføringsprogramvare; dataprogrammer for 
annonse- og reklamevirksomhet; dataprogrammer for 
markedsføring; dataprogram for 
markedsundersøkelser; dataprogram vare for 
forretningssikkerhet; programvare for 
forretningsrådgivning; dataprogram for 
affiliatemarkedsføring; dataprogram for 
affiliatemarkedsføringsnettverkstjenester. 

  Klasse 35   Reklame- og markedsføringstjenester, samt 
salgsfremmende tjenester; forretningsrådgivning; 
kompilasjon av informasjon i databaser; 
forretningsforskning og -undersøkelser; markedsføring, 
planlegging av markedsføringsstrategier; handels- og 
salgsfremmende markedsføring, inkludert 
markedsføringsundersøkelser og 
markedsføringsstudier; datastyrt innsamling, lagring, 
gjenfinning og formidling av forretningsinformasjon og 
data; kommersiell drift av kommunikasjonsnettverk; 
forretningsinformasjonstjenester; forretningstjenester 
tilveiebragt online fra en computerdatabase eller 
internett; kompilasjon av reklame for bruk som 
websider på internett; forretningsanbefalingstjenester; 
tilveiebringelse av handelsinformasjon; 
markedsføringsbyråtjenester; forvaltning av 
forretningskonti; forretningsdataanalyser; 
forretningsdataanalyser for tilveiebringelse av 
rådgivning relatert til forretningssikkerhet; 
markedsføringsinformasjon; konsulentvirksomhet 
vedrørende markedsføring; markedsføringsprognoser; 
markedsføringsundersøkelser og -studier; 
markedsanalyser; markedsforskning og -
undersøkelser; forretningsmessig konsulentvirksomhet 
vedrørende markedsføring; annonse- og 
reklamereklamebyråtjenester; 
affiliatemarkedsføringstjenester; 
affiliatemarkedsføringsnettverkstjenester; 
administrasjon av prosjektering, installasjon, service og 
reparasjon av tekniske anlegg for industriprosesser.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet (inkludert reparasjon av bygg); 
installasjonsvirksomhet, servicevirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet for 
varmepumper/varmepumpeanlegg, kulde- og 
varmesystemer, ventilasjonssystemer, overvåknings- 
og styresystemer for varme, kulde og /eller ventilasjon, 
sprinkler anlegg, baderom, sanitæranlegg, 
solenergianlegg; rådgivning i forbindelse med 
forannevnte tjenester; prosjektering, installasjon, 
service og reparasjon av tekniske anlegg for 
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industriprosesser, og så 
næringsmiddelindustriprosesser; rådgivning i 
forbindelse med forannevnte tjenester; rådgivning 
innen rørleggertjenester for alle typer bygg; 
byggevirksomhet; byggeledelse; bygging av fabrikker; 
bygging av messeboder og -butikker; 
bygningsinformasjon; bygningsisolering; elektriske 
installasjonstjenester; fernissering; gjenoppbygging av 
maskiner (helt eller delvis ødelagt); installasjon og 
reparasjon av brannalarmer; installasjon og reparasjon 
av elektriske apparater; installasjon og reparasjon av 
heiser; installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; 
installasjon og reparasjon av klimatiseringsapparater; 
installasjon og reparasjon av lagerdepoter; installasjon 
og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon og 
reparasjon av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskiner; isolering [bygging]; 
kjøkkenmontering; konsulentbistand ved 
byggingstjenester; legging av kabler; reparasjon av 
pumper; reparasjon av sikkerhetslåser; 
reparasjonsinformasjon; rivning av bygninger; 
rørleggervirksomhet; snekkertjenester; 
stillasoppsetting; taktekkingstjenester, tetningsarbeid; 
utleie av bulldosere; utleie av byggekraner; utleie av 
bygningsmaskiner; utleie av gravemaskiner; 
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsrom; 
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsskap; alle de 
forannevnte tjenestene gjelder for alle typer og bygg 
(inkludert bolig, industri, næringsbygg, gartneri, 
havbruk, boligplattformer, datasentre]. 

  Klasse 42   Utvikling, design og vedlikehold av software, 
softwareprogrammering, -konstruksjon (engineering], -
forskning og -skriving; rådgivnings-konsulentvirksomhet 
vedrørende computer software og utvikling, design, 
vedlikehold, rådgivning, programmering, konstruksjon 
(engineering], forskning og skrivning av computer 
software; utvikling, design, vedlikehold, rådgivning, 
programmering, konstruksjon (engineering], forskning 
og skrivning av computer software; utvikling av 
computer- og videospill; utvikling av computer software 
for reklamevirksomhet; utvikling av computer software 
for markedsføring; utvikling av computer software for 
markedsundersøkelser; utvikling av computer software 
for forretningssikkerhet;; utvikling av computer software 
for forretningsmessig konsulentvirksomhet; utvikling av 
computer software til affiliatemarkedsføring; utvikling av 
computer software for 
affiliatemarkedsføringsnettverksvirksomhet; 
utarbeidelse av computergrafikk; design av dataspill; 
design og utviklingstjenester relatert til computer- og 
videospill og interaktive underholdningsprodukter; 
designtjenester relatert til produksjon av computer- og 
videospill og interaktive underholdningsprodukter; 
utvikling av, hosting (vertsvirksomhet] for og 
administrasjon av software for sosiale nettverk og 
software for virtuelle verdener; vertsvirksomhet for 
online webfasiliteter for andre; utarbeidelse, vedlikehold 
og hosting (vertsvirksomhet] av andres websteder; 
hosting (vertsvirksomhet] av fasiliteter for online møter; 
hosting (vertsvirksomhet] av fasiliteter til interaktive 
diskusjoner; designtjenester; teknisk prosjektering i 
forbindelse med installasjonsvirksomhet, 
servicevirksomhet og reparasjonsvirksom het for 
varmepumper/varmepumpeanlegg, kulde- og 
varmesystemer, ventilasjonssystemer, overvåknings- 
og styresystem er for varme, kulde og/eller ventilasjon, 
sprinkleranlegg, baderom, sanitæranlegg, 
solenergianlegg; Overvåkning og styring av 
installasjon, service og reparasjon av tekniske anlegg 
for industriprosesser; rådgivning i forbindelse med 
forannevnte tjenester; teknisk prosjektering og 
planlegging av tekniske anlegg for industriprosesser, 
også næringsmiddelindustriprosesser og rådgivning i 
forbindelse med forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 296859 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714577 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, US-MI49355 ADA, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd og ernæringstilskudd bestående av 
vitaminer og mineraler. 

  Klasse 32   Pulvere til bruk ved fremstilling av fruktbaserte drikker.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296860 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201607637 
(220) Inndato: 2016.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.04 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vaktmesterkompaniet AS, Postboks 288 Økern, 0511 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Asfaltering; gaterengjøring; vaktmestertjenester i form 
av rengjøring, snømåking, gressklippinq og 
vedlikeholdsvirksomhet; vedlikehold av kjøretøyer. 

  Klasse 39   Containerutleie; transport og lagring av avfall. 
  Klasse 44   Hagearkitekter; hagedyrking; hagestell; 

landskapsarkitekter; trebeskjæring; treplanting; 
ugressbekjempelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296861 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,358 
(210) Søknadsnr.: 201714764 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296862 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201708635 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARTE BERENTINE FREDRIKSEN DESIGN, 

Magnefaret 5, 0678 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet.Salg av kunstartikler, 
illustrasjoner,dekorasjonsartikler til hjemmet, glass, 
dekketøy, servise,tekstiler til å dekorere vegger og 
bord, puter, gardiner, duker,kjøkken- og 
husholdningsredskaper, møbler, kontorartikler.  

  Klasse 42   Produktdesign.Designrådgivning.Grafiske 
designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296863 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714288 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 
22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk og kosmetiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296864 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714211 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NETTBIL AS, Rolfsbuktveien 4G, 1364 FORNEBU, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296865 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713983 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRUVIK TIME AS, Smedasundet 98, 5525 
HAUGESUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 

smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296866 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802580 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 X-ING AS, I park Richard Johnsens gate 4, 4021 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Proteinbasert kosttilskudd 
  Klasse 29   Melkebaserte drikkevarer 
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  Klasse 32   Energidrikker 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296867 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713870 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, US-CA92612 
IRVINE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Brystimplantater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296868 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714330 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, CA-

ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Vitaminer og ernæringstilskudd; ernæringstilskudd for 

generell helse og velvære, vitamintilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296869 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.03, SE, 1607576 
(210) Søknadsnr.: 201705037 
(220) Inndato: 2017.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Resurs Bank AB, Box 22209, SE-25024 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-
20320 MALMÖ, Sverige 

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

markedsføring; reklame og markedsføringstjenester; 
markedsføring inkludert direkte markedsføring, 
markedsføring via telefon, globalt datanettverk eller 
Internett; lojalitets-, incitaments- og 
bonusprogramtjenester; organisering, håndtering og 
kontroll av lojalitets- og markedsføringsprogram 
(administrativ); kundeklubbtjenester for kommersielle, 
markedsføring- og/eller reklamerelaterte formål; 
håndtering, sammenstilling og vedlikehold av datastyrte 
databaser; informasjon vedrørende lojalitets-, 
incitaments- og bonusprogramtjenester; 
foretaksledelse, foretaksadministrasjon, 
kontortjenester, bokføringstjenester; regnskapsbyråer; 
økonomisk prognostisering; undersøkelser for bedrifts- 
eller forretningsvirksomheter; datastyrt filbehandling. 

  Klasse 36   Bank, forsikring, finansielle og økonomiske tjenester; 
amorteringslånvirksomhet; finansiering av kredittkjøp, 
debetkorttjenester, børsmegling; verifisering av sjekker; 
oppgjør, oppgjørssentraler; tjenester knyttet til 
deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast 
eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, 
eiendomsmegler, eiendomsvurdering; finansiell 
forvaltning, finansiell informasjon, finansiell rådgivning, 
finansiell vurdering(forsikring, bank, eiendom), 
finansieringstjenester, informasjon knyttet til forsikring; 
forsikringsgarantitjenester, forsikringsrådgivning, 
forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering 
av leiekjøp; innkassering av leie; inkassobyråer; 
kapitalinvestering; forsikringsinformasjon; kredittytelser, 
kredittinstitusjoner, kreditkorttjenester; elektronisk 
overføring av betalingsmidler; utstedelse av gavekort 
og -sjekker; utlån mot sikkerhet; valutaveksling; 
vekslingskontor; betalingstjenester på mobil, 
elektroniske betalingstjenester og andre finansielle 
tjenester; utstedelse av gavekort, kuponger og 
verdikuponger. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester via mobiltelefoner, globalt 
datanettverk eller Internett; datatjenester knyttet til 
leasing av tilgangstid til databaser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296870 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714223 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIGNATURHUS AS, Vassbotnen 1, 4313 SANDNES, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
byggesett for hus, garasjer og andre bygninger. 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; 

bygningsinformasjon; oppføring av hus, garasjer og 
andre bygninger. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; planlegging og rådgivning 
vedrørende bygging; faglige konsultasjoner om 
bygging; teknisk tegning; kvalitetskontroll. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296871 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201802281 
(220) Inndato: 2018.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ARENA PERSONAL AS, Dikeveien 34, 1661 

ROLVSØY, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Personellrekruttering; Utleie av personell; Rådgivning 
vedrørende personal spørsmål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296872 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714589 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TELENOR NORGE AS, Snarøyveien 30, 1331 
FORNEBU, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer (software); nedlastbare 
mobilapplikasjoner. 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet for barn. 
  Klasse 42   Tilveiebringelse av nedlastbare mobilapplikasjoner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296873 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201714224 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORSKE BRYGGERIER AS, Nydalsveien 28, 0484 
OSLO, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; ølbaserte drikkevarer; øl med 
smakstilsetninger. 

  Klasse 35   Salg og markedsføring av øl, alkoholfritt øl, 
alkoholholdige og ikke alkoholholdige drikker. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296874 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713606 
(220) Inndato: 2017.10.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NOAQUA AS, Salstrokkenveien 57, 1970 HEMNES, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hårpleiemidler; hårpleiemidler for frisører; 

barberingspreparater og -midler; kosmetiske produkter 
for hudpleie; eteriske oljer; parfymer. Såper, 
parfymevarer, kosmetikk; hudpleie og 
hårpleieprodukter. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker; tidsskrifter; 
magasiner; bøker; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 26   Hårprodukter, 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
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og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
demonstrasjon av varer; eksport og importagentur; 
modelltjenester for reklame og salg; salgsfremmende 
tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen 
frisørfaget;organisering og ledelse av konferanser og 
seminarer; underholdningsvirksomhet; produksjon av 
fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og 
fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser 
og kulturelle arrangement. 

  Klasse 44   Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296875 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201712838 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WOWBROW BROWS & BEAUTY AS, Rosenlundgata 
9, 0474 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Helsetjenester; skjønnhetssalonger; 
skjønnhetspleietjenester;tatovering og fjerning av 
tatovering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296876 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201713875 
(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: 

 UTEGUIDEN AS, Ødegårdsvegen 28, 6200 
STRANDA, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. Forberedelse og ledelse av 
promoterings- og markedsføringsarrangementer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. Bestilling av reiser via 
tredjepartsbyråer; bestilling av reiser via turistkontorer; 
bestilling av reiser, utflukter og cruise; bestilling av 
reisetjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester; nettbaserte 
informasjons- og bestillingstjenester innen 
forretningsreiser; nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser; organisering av 
ekskrusjoner; organisering av reiser; organisering av 

reiser; organisering av reiser for ekskursjoner, 
sightseeing, ferier og turer; organisering av turer; 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; planlegging, tilrettelegging og 
bestilling av reiser; planlegging, tilrettelegging og 
bestilling av reiser via elektroniske midler; rådgivning i 
forbindelse med reise-, transport- og lagertjenester; 
reisebestillingstjenester; reisebestillingstjenester fra 
reisebyråer; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; 
reiseguidetjenester; reiserådgivning; reiserådgivning og 
informasjonstjenester; sightseeing [turisme]; 
tilrettelegging av fly- og sjøreiser for pakketurer; 
tilrettelegging av reiser for pakketurer; tilrettelegging og 
bestilling av cruise; tilrettelegging og bestilling av 
dagsturer; tilrettelegging og bestilling av reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
tilrettelegging og bestilling av utflukter; transport av 
reisende; turistinformasjonstjenester i forbindelse med 
reiser; utleie, bestilling og tilveiebringelse av 
motorkjøretøy, sykler og hester; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, 
seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via internett; 
handelsutdanningstjenester; 
handelsutdanningstjenester; idrettsaktiviteter; ledelse 
av guidede turer; organisering av idrettsarrangementer; 
organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; 
organisering av konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; organisering 
av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur 
og idrett; organisering av opplæringskurs; organisering 
av sportskonkurranser; organisering av 
underholdningsarrangementer; rådgivningstjenester for 
handelsutdannelse; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging og utførelse av 
vitenskapelige konferanser og arbeidsgrupper 
[opplæring]; tilveiebringelse av opplæringskurs; 
tilveiebringelse av utdanningskurs; utdanning, 
undervisning og opplæring; utdannings- og 
opplæringstjenester innen yrkeshygiene og 
arbeidervern; utdannings-, opplærings- og 
underholdningstjenseter; utleie av ski; utleie av 
snøbrettutstyr; voksenundervisning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296877 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201709003 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MALORAMA AS, Postboks 22, Økern, 0508 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
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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. Aceton; 
aceton for industriformål; flytende klor; gjødselmiks; 
kaustisk soda for industrielt bruk; keramiske blandinger 
for støping; kitt for reparasjon av ødelagte gjenstander; 
kjemikalier brukt innen industri, vitenskap og fotografi, i 
tillegg til landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemikalier 
brukt innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
kjemikalier for bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
bortsett fra fungicider, herbicider, insektsider og 
parasetsider; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
kjemikalier som hindrer brann; kjemiske midler for 
rensing av skorsteiner; kjemiske preparater for bruk i 
industrien; kjemiske preparater for smelting av snø og 
is; kjemiske produkter for hagebruk [ikke sopp-, ugress-
, insekts- og parasittdrepende]; kjemiske produkter for 
impregnering av tekstiler; kjemiske produkter for 
industrielle formål; kjemiske produkter for å hindre 
dannelse av flekker på stoff; preparater for fjerning av 
tapet; 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. 

  Klasse 2   Rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; 
fargestoffer, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for maling, dekorasjon, 
trykking og kunst. Alkoholoppløselige fargestoffer; 
anilinfarger; antikorrosjonsmidler for kjøretøy; 
antikorrosjonsmidler i form av overflatebehandling; 
basisfargestoffer [kationiske fargestoffer]; 
behandlingspreparater for konservering av treverk; 
beskyttelsesbelegg for chassiser på kjøretøyer; 
beskyttelsesbånd mot korrosjon; beskyttelsesmidler for 
metaller; bindemidler for maling; bindemidler for maling; 
bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere; bunnstoff for båter; 
dekorspraylakk [maling]; direkte fargestoffer; emalje for 
malinger; fargemidler for bruk i malingsproduksjon; 
fargestoffer; fargestoffer for beis; kitt [naturlig harpiks]; 
kjønrøk [pigmenter]; klar beskyttende maling for 
kjøretøy; oljer mot rust; pigmenter; 
rustbeskyttelsesmidler; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; rusthemmende preparater i 
form av overflatebehandling; rusthemmende preparater 
i form av overflatebehandling på biler; terpentin [tynner 
for maling]; trebeis; treimpregneringsmidler; white spirit 
som tynnere; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, ubearbeidet 
naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for 
maling, dekorasjon, trykking og kunst. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
sliping; anti-sklivoks for gulv; antiskli-væske for gulv; 
blekemidler for vask; bløtleggingsmidler for tøy; 
bløtleggingsmidler før klesvask; bonevoks; 
gulvstrippingspreparater; maling- og lakkstripping eller 
oppvaskmidler; malingsfjerningssammensetninger; 
preparater for stripping av voks fra gulv; skuremidler; 
slipemidler; slipemidler; slipemidler; sandpapir; 
slipemidler for industriell bruk; slipepapir; smergel; 
terpentin [fettfjerningsmiddel]; terpentinolje 
[fettfjerningsmidler]; tilsetningsstoffer til klesvask; 
slipevæsker og -pulver; blekemidler og andre midler for 
klesvask; midler til  sliping. 

  Klasse 7   Betongblandere; blandemaskiner; blåselamper; 
bonemaskiner for parkettgulv, elektrisk; bonemaskiner 
og - apparater, elektrisk; boremaskiner; 
boreslipemaskiner; borespisser for elektriske driller; 
borespisser for gruvemaskiner; byggpussemaskiner; 
båndslipingmaskiner; driller [elektroverktøy]; elektriske 
anordninger for å manøvrere gardiner; elektriske 
kompressorer; elektriske limpistoler; elektriske 
loddeapparater; elektriske loddebolter; elektriske 

sveiseapparater; elektroverktøy; 
gulvpoléringsmaskiner; luftkompressorer; 
nødstrømsgeneratorer; pneumatiske hammere; pumper 
for oppvarmingsinstallasjoner; roboter [maskiner]; 
sagbenker [maskindeler]; sagblader [maskindel]; sager 
[maskiner]; sakser, elektriske; sandblåsemaskiner; 
sandblåsere, elektriske; slipebånd for motordrevne 
sandblåsere; slipemaskiner for metallbearbeiding; 
slipemaskiner for trebearbeiding; slipeskiver for 
motordrevne sandblåsere; slipeskiver for motordrevne 
slipemaskiner; slipeskiver for motordrevne 
slipemaskiner; spikerpistoler, elektriske; 
sprøytemalingsapparater; sprøytepistoler for 
pulvermaling; sprøytepistoler for påføring av maling; 
sprøytestøpemaskiner; sprøytestøpemaskiner for plast; 
støvsugere; sveisemaskiner, elektriske; tappemaskiner; 
tappemaskiner; vaskemaskiner; vaskemaskiner for 
husholdningsbruk; vaskemaskiner for industriell bruk; 
verktøy [maskindeler]; vokspoleringsmaskiner, 
elektriske, for husholdningsformål; 
vokspoleringsmaskiner, elektriske, for industriformål; 
våt/tørr støvsugere.  

  Klasse 8   Hugg- og stikkvåpen; arbeidskniver; avbitere; baufiler; 
beskjæringssakser; blader for håndsager; blader for 
kniver; blader for sakser; boltesakser [håndverktøy]; 
borejern [deler av verktøy]; borestenger [håndverktøy]; 
borholdere [redskap]; borvinder [redskap]; bredøkser; 
brenneinstrumenter for merking; buesager; fastnøkler; 
filer; filer, håndbetjente; finérkniver; fjærtenger; flatjern, 
elektriske; flatjern, ikke-elektriske; foldekniver; fresere 
[redskap]; gjerkasser; hagekniver; hageredskaper, 
håndredskap; hagesakser; hagesakser; hakker 
[redskap]; hammere [redskap]; hammere, 
håndbetjente; hammerslipere; hobbykniver [skalpeller]; 
huggjern; huljern; hullbor; hullemaskin [håndverktøy]; 
høvelblader; høvlejern; høvler [håndredskap]; høvler 
[håndverktøy]; håndbetjente håndverktøy; håndbetjente 
skjæreverktøy; håndbetjente verktøy for å skrape is; 
hånddrill; håndpumper; håndredskaper til sliping; 
håndsakser; håndverkskniver; insektmiddelsprøyter, 
håndbetjente; jaktkniver; kappsagblader; kappøkser; 
knipetenger; knipetenger [hovtenger]; knivblad 
[redskap]; kniver for hobbybruk; knivslipere; kubein 
[verktøy]; ledningskutterer; lommesakser; manuelle 
pistoler for kittplugging; meisler [redskap]; 
momentnøkler; murskjeer; papirsakser; pinsetter; 
rørtenger; sagblader [del av redskap]; sager [redskap]; 
sakser; sakser for husholdningsbruk; skruetvinger 
[håndverktøy]; skrustikker; sliperedskaper for knivblad; 
slipestål; smergelfiler; snøskuffer; spader; sparkler; 
spett; spikerbor [håndverktøy]; spikerdor; spikertrekker 
[håndverktøy]; spikeruttrekkere, manuelt drevne; 
spikkekniver; spiralbor; sportskniver; spredere for 
insektsmidler [håndverktøy]; sprøyter for spredning av 
insektdrepende midler; stampestokker [redskap]; 
stangbor [redskap]; stein- og metallbor [redskap]; 
stemjern; stiftepistoler, håndbetjente; støpeskjeer; 
teppekniver; vendbare skraller; verktøy [manuelt 
drevne]; verktøybelter; verktøyholdere; vinkler 
[redskap]; økser; hugg- og stikkvåpen. 

  Klasse 19   Asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke 
av metall); monumenter (ikke av metall); bambusgulv; 
bitumenbaserte fugemasser for asfalt 
[byggematerialer]; brannsikkert tre; bygningsdører ikke 
av metall; bygningspapir; bygningsplater, ikke av 
metall; dørrammer, ikke av metall; fiberplate 
[byggematerialer]; filt for bygging; finer; finér for gulv; 
finerplate; finerplater; flisegulv, ikke av metall; 
fluenetting, ikke av metall; flyttbare dansegulv [ikke av 
metall]; foldedør, ikke av metall; garasjeporter, ikke av 
metall; gips; gipsfliser; glaserte keramiske gulvfliser; 
granitt; gulv, ikke av metall; gulvbelegg eller 
veggkledninger av syntetiske materialer; gulvbord av 
tre; gulvfliser; gulvfliser av tre; gulvfliser i gummi; 
gulvfliser, ikke av metall; gulvmateriale i gummi; 
gulvpaneler, ikke av metall; gulvunderlag laget av kork; 
gummihulkiler; hulkiler, ikke av metall; 
idrettsgulvmateriale [ikke av metall]; ikke-metalliske 
brannsikre plater og paneler for konstruksjon; ikke-
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metalliske ekspansjonsfuger for gulv og vegger; 
keramiske fliser for gulv og dekke; keramiske fliser for 
gulv og fasade; keramiske fliser for gulv og innvendig 
kledning; keramiske fliser for vegger, gulv og innvendig 
tak; laminatgulv [ikke av metall]; parkettgulv; 
parkettgulv av kork; parkettgulv av kork og av 
korkbaserte blandinger; parkettgulv av tre; parkettgulv 
og parkettheller; parkettstaver; plastgulvbord; 
steinmateriale brukt ved produksjon av gulv, tak, 
arbeidsplater, vegger, kledninger; stoff for 
gulvunderlag; trefiberbelegg og gulvmateriale; trefiber-
gulvmateriale; treflisgulv; tregulv; treklosser; trelister; 
veggfliser, ikke av metall; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall);  monumenter (ikke 
av metall).  

  Klasse 22   Tau og hyssing, nett, telt og presenninger; markiser 
av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for 
transport og lagring av materialer (bulkvarer); 
materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, 
papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrøse 
tekstilmaterialer og erstatninger for disse. Akryl; 
bindestropper, ikke av metall; markiser av metall; 
markiser av plast; markiser av syntetiske materialer; 
markiser av tekstiler; markiser, ikke av metall; 
materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); 
pussegarn; remmer for håndtering av tung last, ikke av 
metall; slepestropper; snor; stropper for håndtering av 
tung last, ikke av metall; stropper, ikke av metall, for 
lasting; syntetisk tau; tau; tau for marinebruk; tau og 
reip; tauverk; tvist; utendørs solskjermere av tekstil; tau 
og hyssing, nett, telt og presenninger; markiser av 
tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport 
og lagring av materialer (bulkvarer); materialer til 
polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi 
eller plast; ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og 
erstatninger for disse.  

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast. Filt; filtpapp; filtunderlag for trykkeri 
av tekstiler; gardiner; myggnett; myggnett som er 
behandlet med insektdrepende middel; vaskekluter; 
vaskekluter; vaskevotter; tekstiler og erstatninger for 
tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast. 

  Klasse 27   Tepper, ryer, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter 
(ikke av tekstilmateriale). Absorberende engangsmatter 
for gulv; antistatiske matter, ikke for sikkerhetsbruk; 
badematter; badematter av gummi; badematter av 
tekstil; beskyttende gulvmaterialer; border som 
veggdekorasjoner i form av veggkledninger; dekorative 
sklisikre gulvmaterialer i plateform; dekorative 
veggoppheng, ikke av tekstiler; dørmatter; dørmatter av 
gummi; dørmatter av tekstil; dørmatter av tekstil; 
glidehindrendetepper; gulvbelegg; gulvmatter av kork; 
gulvmatter av papir; gulvmatter av tekstil for bruk i 
hjemmet; gulvmatter for kjøretøy; gulvmatter for 
kjøretøy; gulvtepper; gulvtepper; halvharde belegg for 
gulv, vegger og andre overflater; hardt gulvdekke; 
hestestallgulvmatter; ildsikre gulvmatter for ildsteder og 
griller; kork som gulv- eller veggkledning; kunstig torv 
for legging på rekreasjonsområder; kunstige 
gressplener; linoleum; linoleum for bruk på gulv; matter 
som underlag for matskåler for kjæledyr; plastplater for 
veggkledning; primært teppeunderlag; sklisikre 
gulvmaterialer for bruk i trapper; sklisikre gulvmatter 
som underlag for utstyr; sklisikre matter for bad; tapet i 
form av dekorative selvklebende tapeter i romstørrelse; 
tapet med tekstilkledning; tapetaktige veggtepper, ikke 
av tekstil; tapeter (ikke av tekstilmateriale); tekstilforet 
tapet; tekstiltapet; teppefliser; teppefliser laget av 
tekstil; teppefliser som gulvmaterialer; tepper; tepper, 
ryer, linoleum og andre materialer for dekking av 
eksisterende gulv; teppeunderlag; teppeunderlag; 
veggkledninger; veggkledninger av kork; 
veggkledninger av papir; veggkledninger av plast; 
veggkledninger av tekstil; veggkledninger av tøy; 
veggkledninger, ikke av tekstil; vevde taumatter for 
skibakker; vinylgulvbelegg; vinylveggkledninger; tepper, 
ryer, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av 
tekstilmateriale). 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296878 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201712748 
(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   Magnetiske databærere; digitale opptaksmedier; 

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: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296879 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(210) Søknadsnr.: 201712749 
(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   Magnetiske databærere; digitale opptaksmedier; 

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: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296880 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714341 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, US-
IN46581 WARSAW, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Hofteimplantatsystemer (hip implant systems) 
bestående av acetabulare kopper (acetabular cups), 
forankringsplugger (anchoring pegs), skruer, 
hofteimplantatforinger (hip implant liners), og 
forsterkningsholdere (reinforcement cages); kirurgiske 
instrumenter for bruk med disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296881 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713866 
(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: 

 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 
#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); tequila. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296882 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201607916 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TINE SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bager, treningsbager, sekker og vesker. 
  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 

klasser. 
  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; meieriprodukter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; stenger og bars hovedsakelig basert på 
korn, sjokolade og/eller nøtter. 

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

  Klasse 35   Salg og markedsføring av alle ovennevnte varer. 
  Klasse 36   Finansiell sponsorvirksomhet av sportslige, kulturelle, 

utdanningsmessige og forskningsmessige aktiviteter. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; informasjons- og klubbvirksomhet innen 
sportsernæring, kosthold og trening. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296883 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.27, EM, 016514374 
(210) Søknadsnr.: 201703895 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Parfym Sverige AB, Döbelnsgatan 12, SE-11358 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hårsjampoer og balsamer, dufter og parfymer, 

sminker. 
  Klasse 44   Hygienisk pleie og skjønnhetspleie for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296884 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201708564 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kingston Technology Company, Inc., 17600 Newhope 
Street, US-CA92708 FOUNTAIN VALLEY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   USB-minnepinner med kontakter for tilkobling av 

mobile enheter til andre elektroniske enheter; holder for 
USB-minnepinne; nedlastbare 
programvareapplikasjoner for mobile enheter for å 
overføre bilder og videoer til USB-enhet for lagring; 
ladekabel med innebygd minne eller utvidbar mikroSD-
kortleser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296885 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713863 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BoMann Norge AS, Slependveien 55, 1341 
SLEPENDEN, 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 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296886 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201802681 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rasmus Hessen, RASMUSVEGEN 9, 6006 ÅLESUND, 
Norge 
SELINA KOPPERSTAD, GRØNSTADS GATE 32 A, 
2609 LILLEHAMMER 
EMILY ISABELLA LANT, HAUGANE 121, 6265 
VATNE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lydopptak med musikk; Musikkopptak 
  Klasse 41   Artistopptredener; Produksjon og utgivelse av musikk 
  Klasse 45   Lisenstjenester i forbindelse med offentliggjøring av 

musikk [juridiske tjenester]; Musikklisenstjenester 
[juridiske tjenester]; Juridiske tjenester i forbindelse 
med beskyttelse og anvendelse av opphavsrettigheter 
for produksjoner innen film, tv, teater og musikk 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296887 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714225 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Nydalsveien 28, 0484 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

alkoholholdige drikker; ølbaserte drikkevarer; øl med 
smakstilsetninger. 

  Klasse 35   Salg og markedsføring av øl, alkoholfritt øl, 
alkoholholdige og ikke alkoholholdige drikker. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296888 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714744 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
JP-IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

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

  Klasse 12   Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, 
trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og 
utstyr/tilbehør for de forannevnte varene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296889 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713880 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektroniske 
publikasjoner, websider. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
organisering av kundefordelsprogrammer; drift av 
kundelojalitetsprogrammer; forhandling og formidling av 
innkjøpsavtaler for medlemmer, herunder bedrifter og 
organisasjoner. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296890 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201708629 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 lnnova Products Limited, 322 Neilson Street, 
Onehunga, NZ-1061 AUCKLAND, New Zealand 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Food-processorer, blendere, sitruspresser, 
kaffekverner, miksere, stavmiksere; juice presser, 
juicemaskiner, milkshake lagere, frossen-dessert 
lagere, isknusere.   

  Klasse 11   Espressomaskiner, kaffetraktere, vannkokere, 
vannfiltrerere, brødristere, sandwichpresser og -lagere, 
helsegriller, toastgriller, elektriske trykk-kokere, 
saktekokere, riskokere, elektriske sausegryter, 
elektriske stekepanner, toastjern, vaffeljern, 
butterdeigsjern, eggkokere, elektriske popcorn 
poppere, vin kjølere. 

  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 ikke inkludert i andre klasser; 
drikkebeholdere, børstemakervarer og pensler, 
oppbevaringsbeholdere, beholdere for matvarer, 
kjøkkenutstyr; deler og armaturer til ovennevnte varer i 
denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296891 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.02, EM, 016802142 
(210) Søknadsnr.: 201708655 
(220) Inndato: 2017.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rejlers AB (publ), BOX 30233, SE-10425 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, landmåling, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 

måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, veksling, 
transformering, akkumulering, kontroll eller kontrollering 
av elektrisitet; apparat for innspilling, opptak, overføring 
eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, innspillbare minnedisker; CD-plater, DVD-
plater og andre digitale innspillbare media; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
programvare.  

  Klasse 37   Oppføring/konstruksjon av bygg; informasjon 
vedrørende konstruksjon, anlegg og bygg; 
konstruksjons-, anleggs- eller byggetjenester; 
anleggsarbeid og forberedelse av land og bygg; 
overvåking, inspeksjon og ledelse av byggeprosjekter; 
reparasjon/vedlikehold av boligbygg og bygg; 
eiendomsutvikling (konstruksjon); inspeksjonstjenester 
for byggkonstruksjon ved byggeprosjekter; 
rådgivningstjenester om endring og rekonstruksjon av 
byggeprosjekter; konsulent-, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til konstruksjon og utvikling 
av bygg; bygningsreparasjon; forsterkning av 
bygninger; rekonstruksjon av bygninger; renovering og 
restaurering av bygninger; reparasjonsarbeider på 
bygninger; installasjon av komponenter til bygninger; 
installasjonstjenester for bygging av stillaser, arbeids- 
og byggeplattformer.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil 
relatert forskning og design; industriell analyse og 
forsknings tjenester; design og utvikling av maskinvare 
og programvare; tekniske konsultasjonstjenester; 
tekniske tjenester innen energiteknikk; rådgivning om 
energibruk og energieffektivisering; rådgivning innenfor 
arkitektur og teknisk tegning; arkitekttjenester; 
designtjenester; ingeniørtjenester; tekniske 
prosjektstudier; planlegging av tekniske prosjekter; 
gjennomføring av studier av tekniske byggeprosjekt ; 
IT-prosjektledelse; industriell prosessutvikling; 
industrielle analysetjenester; tekniske 
konsulenttjenester i forbindelse med infrastruktur; 
ingeniørtjenester for prosjektledelse; hosting tjenester, 
nettskytjenester (SaaS) og utleie av programvare; 
nettskytjenester; teknisk støtte, forvaltning, drift og 
vedlikehold av dataprogramvare; tekniske 
prosjektstudier innen datamaskinvare og programvare; 
design og utvikling av systemer for registrering, 
produksjon, behandling, visning og lagring av data; IT-
sikkerhetstjenester, -beskyttelsestjenester og -
vedlikehold; tjenester av elektronisk datalagring og 
sikkerhetskopiering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296892 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714578 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, US-MI49355 ADA, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd og ernæringstilskudd bestående av 
vitaminer og mineraler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296893 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714222 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Signaturhytten AS, Vassbotnen 1, 4313 SANDNES, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
byggesett for hytter. 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; 

bygningsinformasjon; oppføring av hytter og 
fritidseiendommer. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; planlegging og rådgivning 
vedrørende bygging; faglige konsultasjoner om 
bygging; teknisk tegning; kvalitetskontroll. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296894 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713992 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 do88 Aktiebolag, Norra Stationsvägen 20 A, SE-15533 

NYKVARN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Kola Legal & IP, Täppgatan 16, SE-15133 
SÖDERTÄLJE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drivstoffbesparende innretninger for motorer; 

drivstoffpumper for bensinstasjoner; eksosanlegg for 
dieselmotorer; eksosrør for bakkekjøretøymotorer; 
ekspansjonstank [maskindeler]; filtre [deler av maskiner 
eller motorer]; filtre for motorer; 
forbindelseskoblingsledd [maskindeler]; forgassere for 
motor med intern forbrenning; grenrør (eksosrør) for 
motorer; katalysatorenheter for motorer; kjøleradiatorer 
for motorer; luftfiltre for bilmotorer; lydpotter for motorer; 
lydpotter for motorer; motorkamaksler; motorlagre; 
motorsylindre for kjøretøy; oljefiltre for motorer; 
oljekjølere for motorer; pumper for avkjøling av motorer; 

vifter for motorer.  
  Klasse 17   Bøyelige rør (ikke av metall); fleksible rør, ikke av 

metall; fleksible slanger for væsketransport; 
fyringsoljeslanger, ikke av metall; gummislanger for 
klimaanlegg; klebende tetningsmasse; koblingsrør for 
radiatorer på kjøretøyer; luftslanger, ikke av metall; 
røranslutningstetninger; silikongummi; slangearmatur, 
ikke av metall; slanger laget av gummi; slanger laget av 
plast; tetninger for røranslutninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296895 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201706180 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektronisk spillprogramvare innenfor området 

basketball; datamaskinutstyr for elektroniske spill 
innenfor området basketball; lydopptak og videoopptak, 
nemlig lydopptak og videoopptak som inneholder 
underholdning og informasjon om basketballsporten; 
audio-plater, videoplater, datamaskin laserdisketter, 
pre-innspilte lyd og videokassetter, pre-innspilte lyd og 
videobånd, innspilte CD-plater, ferdiginnspilte 
laserplater, alle med underholdning og informasjon 
relatert til basketball; datatilbehør, nemlig USB flash-
stasjoner, forhåndsinnspilte minnepinner med 
informasjon innen basketball; datamaskinstativ, 
tilpasset for datamaskiner, laptoper og tablet-maskiner, 
musematter, datamus, CD'er, plateetuier, bærevesker 
tilpasset for datamaskiner, beskyttelseshylser, tastatur 
for datamaskiner og nettbrettmaskiner (tablets), 
håndleddsstøtte for bruk sammen med datamaskiner, 
alle relatert til basketball; batteriladere for 
mobiltelefoner; dataprogrammer for visning av 
informasjon, statistikk eller spørsmål om basketball; 
dataprogrammer, nemlig skjermsparere med basketball 
temaer; dataprogram for å få tilgang til og visning av 
bakgrunnsbilde for datamaskin; datamaskin 
programvare, nemlig browsere for bruk til visning data 
på internett; PC-film, nemlig montert plastfolie for å få 
ripesikker barriere på og rundt dataenheter; 
dataspillprogramvare; videospillprogramvare, 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og ørepropper, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig hodetelefoner, 
beskyttelsesfilm, tilpassede beskyttelsesfilmer kjent 
som "skins" for tildekking og beskyttelse av 
mobiltelefoner, ansiktplater og mobiltelefoncover 
(dekke); elektronikktilbehør, tilpassede 
beskyttelsesfilmer kjent som "skins" for tildekking og 
beskyttelse av elektroniske apparater, nemlig MP3-
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spillere, elektroniske nettbrett (tablets) og bærbare 
digitale assistentinnretninger (assistant devices); 
nemlig etuier, deksler og stativ for MP3-spillere, 
elektroniske nettbrett og bærbare digitale 
assistentenheter; dekorative dekker (covere) til brytere, 
videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; solbriller; 
brilleinnfatninger; remmer og lenker til briller; brille- og 
solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; magnetisk 
kodede telefonkort til betalingsformål; nedlastbare 
video-opptak, video stream innspillinger og nedlastbare 
lydinnspillinger innen basketball over Internett; 
nedlastbare programvare for visning av databaser med 
informasjon, statistisk informasjon, spørsmål, statistikk 
(undersøkelser), og interaktive statisktiske 
undersøkelser innen basketball via internett; 
nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare 
interaktive videospill og nedlastbar programvare for 
spørrespill levert over internett; nedlastbar programvare 
til bruk som skjermsparere og til bruk i utformingen av 
plastfolie/beskyttelsesfolie til beskyttelse av 
dataskjermer, samt til bruk for å lage avatarer for å bruk 
i dataspill og i manipulerte datapekere over Internett; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
innen basketball via Internett; nedlastbare kataloger 
som leveres via Internett med en rekke 
basketballinspirerte produkter; nedlastbare 
gratulasjonskort levert over Internett; munnbeskyttere i 
forbindelse med sport. 

  Klasse 16   Publikasjoner og trykksaker, nemlig basketball 
samlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, 
midlertidige tatoveringer, frimerker, samledisketter i 
papp, notattavler, oppslagstavler, karaffelbrikker av 
papir, postkort, spisebrikker av papir, ansiktsservietter, 
notatkort, notatblokk, kulepenner, fargestifter, 
markørpenner, gummistrikker, blyanter, penn- og 
papirholdere, dokumentstativ, minnebøker (scrap 
books), stempler, tegnelinjaler, bannere og flagg laget 
av papir, ringpermer, saksmapper, notisbøker, 
porteføljenotatbøker, umonterte og monterte 
fotografier, litografier, kunsttrykk, plakater, kalendere, 
klistremerker, bokomslag, bokmerker, 
innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn, fargebøker 
for barn; statistiske bøker, guidebøker, og 
oppslagsverk, alt innen basketball; magasiner innen 
basketball, kataloger innen basketball, jubileumsspill og 
suvenir programmer knyttet til basketball, papirvimpler, 
skrivesaker, invitasjonskort, trykte sertifikater, 
gratulasjonskort, julekort, informasjonsark med 
statistikk innen ulike basketballemner; nyhetsbrev, 
brosjyrer, hefter, og spilleplaner for basketballkamper; 
banksjekker, sjekk bokomslag, sjekk bokholdere, 
tegneserier; ikke-magnetiske kredittkort, gavekort og 
telekort; klippekort, trykte billetter til sports- og 
underholdningsarrangementer; samlekortholdere og 
memorabiliaholdere i form av billettholdere og 
kortholdere. 

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningskjorter, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, gensere, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser, visir, overtrekkssdresser, 
overtreksbukser, overtrekksjakker/gensere/, vindtette 
jakker, parkas, jakker, baby smekker ikke av papir, 
pannebånd, håndleddsbånd, forklær, undertøy, boxer 
shorts, tøysko, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, 
vevede og strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, 
cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, 
bikinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, 
strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, 
solskjermer, svømme caps, badehetter, hodeplagg 
med tilhørende parykker. 

  Klasse 28   Leker, spill og sportsutstyr, nemlig basketballer, 
golfballer, lekeplassballer, sportsballer, gummiballer og 
skumballer, myke baller for spill, plastballer for spill, 
basketballnett, basketballkurver, små basketballkurver, 
basketballpumper og nåler; golfkøller, golfbager, golf 
puttere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for oppslått 

torv [golfutstyr], tees, ballmarkører, golfbagtrekk, trekk 
til golfklubber, golfhansker, esker [emballasje] til 
golfballer, golf putter; stativ til biljardkølle, biljardballer, 
stativ til biljardballer, dartskap, elektronisk brettspill, 
basketballspill [brettspill], ferdighetsspill, selskapsspill 
for barn og voksne, spørrespillspill, kunnskapsspill og 
elektroniske arkadespillmaskiner, basketball 
utstyrspakke med kurv og fløyte, dukker, dekorative 
dukker, samledukker, actionfigurer, utstoppede leker, 
plysjleker, puslespill, byggeklosser, juletrepynt og 
julestrømper; leketøysbiler, lastebiler, tog og varebiler, 
skumfigurer av fingre og trofeer, leketøytrofeer, 
spillkort, kortspill, leketøy med lyd, kosedyr; 
strandleker, nemlig, badeballer, oppblåsbare baller, 
bøtter og spader, sandleker, sandkasseleker, 
vannspruteleker; bassengtilbehør, nemlig 
svømmeutstyr, svømmemadrasser, vannflåter, 
skumflåter, svømmeringer, baderinger, skumringer, 
kroppsbrett, surfebrett, svømmeføtter, hjelpemidler for 
å svømme; utstyrspakker inneholdende volleyball, 
volleyballnett, sidelinjer og fløyte, og utsyrspakke til 
vannpolo, nemlig ball, nett og fløyte; dekorative 
vindpølser; miniatyrstadioner [reproduksjoner], nemlig 
små modeller av en stadion i plast; snøglobus [leker]; 
videospillmaskiner for bruk til fjernsyn og håndholdte 
kontrollere til bruk til videospill ; tredemøller til trening. 

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen TV-og 
radioprogrammer om basketball, basketballkamper og 
basketballutstillinger; produksjon og distribusjon av 
radio og TV show om basketballkamper, 
basketballhendelser og programmer innen basketball; 
gjennomføre og arrangere basketballleirer, 
treningsakademier, danseakademier og 
basketballkamper; underholdningstjenester innen 
opptreden eller dans på basketballkamper og 
utstillinger, akademier, leirer, kampanjer og andre 
basketball-relaterte hendelser, spesielle arrangementer 
og fester; fan-klubber; underholdningstjenester, nemlig 
å gi et nettsted med ikke nedlastbart 
multimediemateriale i innen TV-høydepunkter, 
interaktive tv-høydepunkter, videoopptak, video stream 
innspillinger, interaktive video høydepunkter, 
radioprogrammer, radiohøydepunkter og 
lydinnspillinger innen basketball; gi nyheter og 
informasjon innen statistikk og spørsmål innen 
basketball; fremskaffelse av on-line ikke-nedlastbare 
spill, nemlig, dataspill, videospill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksnes og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig, utgivelse av 
blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker, og timeplaner 
på nettet, alt innen basketball; tilveiebringelse av en 
basketballdatabase tilbudt online. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296896 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201707813 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda Avenue, US-

MD20814 BETHESDA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og 

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

  Klasse 32   Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; ikke-
alkoholholdig drikke med te-smak; mineralvann og 
kullsyreholdig vann smakstilsatt med te; fruktdrikker og 
frukt-juicer smakstilsatt med te; kullsyreholdige drikker 
smakstilsatt med te; vann smakstilsatt med frukt og te; 
energi- og isotoniske drikker smakstilsatt med te; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296897 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201707814 
(220) Inndato: 2017.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda Avenue, US-

MD20814 BETHESDA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og 

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

  Klasse 32   Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; ikke-
alkoholholdig drikke med te-smak; mineralvann og 
kullsyreholdig vann smakstilsatt med te; fruktdrikker og 
frukt-juicer smakstilsatt med te; kullsyreholdige drikker 
smakstilsatt med te; vann smakstilsatt med frukt og te; 
energi- og isotoniske drikker smakstilsatt med te; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296898 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713881 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for betaling, 
kredittkort og betalingskort (elektroniske), elektroniske 
publikasjoner.  

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
organisering og drift av medlemsfordelsprogrammer, 
kundefordelsprogrammer og 
kundelojalitetsprogrammer; fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter; innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg av olje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter.  
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  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester, betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296899 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714229 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Angarde AS, Krokatjønnveien 11 A, 5147 

FYLLINGSDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; administrative tjenester. 
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; utleie av fast 

eiendom; kapitalinvesteringer. 
  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs 

og seminarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296900 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201713997 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spacemaker AS, Grundingen 2, 0250 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (software) [innregistrerte på 

databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare]; programvarer [innregistrerte edb 
programmer, software]; softwareutviklingsverktøy. 

  Klasse 36   Eiendomsmeglingstjenester i forbindelse med kjøp og 
salg av bygninger. 

  Klasse 42   Analyse av tekniske data; arkitekt- og teknikktjenester, 
herunder teknikktjenester innen eiendomsteknologi; 
arkitektplanlegging og rådgivningstjenester; 
arkitekttjenester for design av bygninger; 
arkitekttjenester for design av forretningsbygg; 
arkitekttjenester for design av industribygninger; 
arkitekttjenester for design av kjøpesentre; 
arkitekttjenester for design av kontorbygninger; 
arkitekturkonsultasjoner; byggeplanlegging; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
design og utvikling av datamaskinvarebasert arkitektur; 
fremskaffelse av teknisk informasjon i forbindelse med 
datamaskiner; fremskaffelse av teknisk rådgivning 
innen vitenskapelig og industriell forskning; klargjøring 
av rapporter i forbindelse med teknisk forskning; 
klargjøring av rapporter i forbindelse med tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 

softwaretjenester [saas]; tegnetjenester i form av 
teknisk tegning; teknisk design; teknisk landmåling; 
teknisk prosjektplanlegging; teknisk rådgivning i 
forbindelse med anvendelse og bruk av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; teknisk rådgivning i forbindelse med 
produktutvikling; teknisk rådgivning innen energisparing 
og energieffektivitet; teknisk tegning; tekniske 
prosjektstudier innen bygging; utførelse av tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter; vedlikehold av 
dataprogrammer og software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296901 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201712786 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dentsply Sirona Inc., Susquehanna Commerce Center, 
221 West Philadelphia Street, US-PA17401-2991 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Dentale instrumenter, nemlig, pneumatiske enheter til 
bruk for påføring av dentale materialer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296902 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201714240 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Angarde AS, Krokatjønnveien 11 A, 5147 
FYLLINGSDALEN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; administrative tjenester. 
  Klasse 36    Forretninger med fast eiendom; utleie av fast 

eiendom; kapitalinvesteringer. 
  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs 

og seminarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296903 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.22, EM, 016898348 
(210) Søknadsnr.: 201712778 
(220) Inndato: 2017.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biomar Group A/S, Værkmestergade 25, 6., DK-8000 
AARHUS C, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 31   Landbruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre 
klasser); levende dyr; fôr til dyr; fôr til fisk; 
næringsmidler [fôr] til fisk; fetende produkter til husdyr 
og fisk; fôrtilsetninger (ikke opptatt i andre klasser). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296904 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201711182 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MANI STUDIO AS, Gudes gate 2, 1530 MOSS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Lamper. 
  Klasse 20   Møbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296905 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201802892 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INVERTAPRO AS, Miltzows gata 2, 5700 VOSS, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Dyrefôr 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296906 
(151) Reg.dato.: 2018.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201802893 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INVERTAPRO AS, Miltzows gata 2, 5700 VOSS, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spiselige insekter, ikke levende; Produkter av 

spiselige insekter, ikke levende. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296907 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201802189 
(220) Inndato: 2018.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OFFICELINK AS, Postboks 796, 8001 BODØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kassaapparater, regnemaskiner; Dataprogrammer 
brukt for elektroniske kassaapparatsystemer; 
Kassaapparater 

  Klasse 36   Fremskaffelse av flersidige betalingsløsninger ved 
brukeropererte betalingsterminaler tilgjengelig på 
utsalgsteder 

  Klasse 37   Installasjon av kommunikasjonsutstyr; Ladetjenester 
for elbiler 

  Klasse 42   Utvikling av systemer for databehandling; Utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare; Utvikling, 
programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296908 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714277 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HAUGESUND BEGRAVELSESBYRÅ AS, 

Skjoldavegen 113, 5519 HAUGESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 45   Begravelsesbyrå. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296909 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201713999 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BACSAN & POOLSAN SCANDINAVIA AS, Vålerveien 
159, 1599 MOSS, 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. 

  Klasse 40   Tjenester knyttet til vannbehandling, desinfeksjon av 
vann, vannrensing, desinfeksjon, utstyr knyttet til 
vannrensing og rådgivning tilknyttet dette.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.Testing av vannkvalitet og tjenester 
knyttet til dette, samt informasjonsarbeid tilknyttet dette.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296910 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714754 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Presentkakan i Göteborg AB, Bifrostgatan 42, SE-

43144 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Konditorvarer, søtsaker og konfekt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296911 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201802682 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORIKON AS, Kvednaveien 8, 4330 ÅLGÅRD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Belysning; Lysdioder [LED] belysningsapparater; 
Lamper; Lamper for utendørsbruk; Elektriske lamper; 
Lysdiode [LED] -lamper; Lyspærer; Lysdiode [LED] -
lyspærer; Lysrør; Lysrør for belysning 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296912 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714980 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Östberg Group AB, Box 54, SE-77422 AVESTA, 
Sverige 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater for oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon 

og sanitære formål;luftbehandlingsaggregater for 
ventilasjon av badehus, svømmehaller, 
opplevelsesbad,aquaparker og lignende. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296913 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714994 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PRGCO LLC, 111 N. Canal Street, US-IL60606 

CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Lykkønskningskort, gratulasjonskort, hilsningskort. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296914 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714184 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEST BUYS INTERNATIONAL AS, Postboks 473 
Skøyen, 0213 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; alkoholfrie viner. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; sterkvin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296915 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714778 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296916 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714272 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HAUGESUND BEGRAVELSESBYRÅ AS, 

Skjoldavegen 113, 5519 HAUGESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 45   Begravelsesbyrå. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296917 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201716342 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

MSD PARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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 9   Programvare for vurdering av helserisiko, herunder i 
relasjon til kardiovaskulær helse og diabetes. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296918 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.31, EM, 016779241 
(210) Søknadsnr.: 201714779 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ATS Finans AB, Norra Vallgatan 64, SE-21122 
MALMÖ, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Sammenstilling og systematisering av statistikk og 

indeks vedrørende verdipapirhandel,  finansielle renter, 
priser, vekslingskurser og andre økonomiske data 
vedrørende  verdipapir, og levering av slik informasjon 
via Internett.   

  Klasse 36   Finansielle tjenester, nemlig, ledelse av en fondsbørs, 
levering av clearings- og  avslutningstjenester for 
aksjer, verdipapirindeks, kontrakter vedrørende aksjer,  
obligasjoner, opsjoner, aksjer, terminer, andre 
verdipapirer og valutaer; administrasjon  av 
verdipapirer, nemlig, forvaltning av verdipapirer; 
innsamling og levering av finansiell  informasjon i form 
av verdipapirmarkedsdata, tilbud, bestillinger, 
markedstransaksjoner,  og finansielle indeksverdier; 
listing av verdipapir og verdipapirderivater for å gi tilbud 
og  handel; levering og oppdatering av en verdiindeks 
vedrørende verdipapir samt  klassifisering, analyse og 
rapportering derav; finansielle garantitjenester for å 
garantere  selgerens ansvar; levering av finans- og 
verdipapirinformasjon; tjenester vedrørende  
børsnoteringer; prisnoteringstjenester fra 
verdipapirbørser; beregning og registrering av  
statistikk og indeks vedrørende verdipapirhandel, 
finansielle renter, priser,  vekslingskurser og andre 
økonomiske data vedrørende verdipapir, og levering av 
slik  informasjon via Internett.  

  Klasse 38   Tilgjengeliggjøring av tilgang til en direkteoppkoblet 
database med  investeringsinformasjon i sanntid; 
elektronisk overføring av finansielle instrumenter,  
markedsinformasjon, tilbud og bestillinger; levering av 
kommunikasjonsnett for  innsamling, bearbeiding, 
distribusjon og overføring av finansielle instrument og  
markedsinformasjon; strømming av videomateriell på 
Internett relatert til finansielle  instrument, 
børsnoteringer og markedsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296919 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201802602 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STENBERG LESKEDRIKKFABRIKK, Kannikgata 44, 
4009 STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær 
  Klasse 28   Sportsutstyr 
  Klasse 32   Brus 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296920 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201716108 
(220) Inndato: 2017.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

MSD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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 9   Computer applikasjon programvare for å tilveiebringe 
informasjon om farmasøytiske produkter; computer 
applikasjon programvare for å tilveiebringe informasjon 
om helsevesenet og helsetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296921 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201713523 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Forsikringens Datacenter A/S, Lautrupvang 3A, DK-
2750 BALLERUP, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., DK-7400 

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software. 
  Klasse 42   Softwaretjenester (SaaS); rådgivningstjenester innen 

IT; veiledning og informasjonstjenester relatert til IT og 
forsikring; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296922 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.19, EM, 016753055 
(210) Søknadsnr.: 201714996 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazing Brands Stockholm AB, SE-11890 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Parfymer; parfymevarer; deodoranter; 

hudpleiepreparater; dusjsåper; såper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296923 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.19, EM, 016753063 
(210) Søknadsnr.: 201714997 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazing Brands Stockholm AB, SE-11890 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Parfymer; parfymevarer; deodoranter; 

hudpleiepreparater; dusjsåper; såper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296924 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714781 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henry-Lee and Company, LLC, 661 West Lake Street, 
Suite 2S, US-IL60661 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, nemlig jeans, jakker, bukser, gensere, bluser, 
kjoler og topper til damer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296925 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201715000 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VIROX TECHNOLOGIES INC, 2770 Coventry Road, 

CA-ONL6H6R1 OAKVILLE, Canada 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Universalrengjøringspreparater. 
  Klasse 5   Universale desinfeksjonsmidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296926 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714181 
(220) Inndato: 2017.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STALL NORDLI SIDSE NIELSEN STRAND, Nedre 

Hærevei 59, 3370 VIKERSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 25   Klær, sko og hodeplagg. 
  Klasse 41   Kulturelle aktiviteter; underholdningsaktiviteter; 

rideskole. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296927 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201715001 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VIROX TECHNOLOGIES INC, 2770 Coventry Road, 

CA-ONL6H6R1 OAKVILLE, Canada 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Universalrengjøringspreparater. 
  Klasse 5   Universale desinfeksjonsmidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296928 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714972 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wyndham Hotels and Resorts LLC, 22 Sylvan Way, 
US-NJ07054 PARSIPPANY, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Tjenester relatert til bytte av ferieboliger; bestyrelse av 
fast eiendom og utleietjenester; organisering av 
forsikringsvirksomhet; tilveiebringelse av informasjon, 
konsultasjoner og rådgivning relatert til forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 43   Hoteller, gjestgiverier, motell, pensjonater, turisthjem; 
informasjon vedrørende lokaliseringen samt tjenester 
og fasiliteter tilgjengelige på hoteller, ferieparker, 
campingvognparker, teltplasser, og andre 
innkvarteringslokaliteter, og interaktiv visning av slik 
informasjon; informasjon vedrørende innkvartering; 
tjenesteytelser i forbindelse med reiser, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
innkvarteringstilgjengelighet og tjenester for å forenkle 
bestilling eller reservasjon av innkvartering; utleie av 
telt og markiser; bestilling og reservasjon av hotell og 
innkvartering for andre; bestilling og reservasjon av 
midlertidig innkvartering og losji, innkvartering med 
selvhusholdning, campingvogner, hytter, hus, bobiler, 
villaer, chalet, små hytter; organisering og 
tilveiebringelse av fasiliteter, innkvartering og 
tjenesteytelser i forbindelse med ferieleirer og 
campingplasser; organisering og tilveiebringelse av 
fasiliteter, innkvartering og tjenesteytelser i forbindelse 
med feriesentre og ferieparker; utleie og tilveiebringelse 
av midlertid innkvartering; bestilling og reservasjon av 
innkvartering; tilveiebringelse av mat og drikke; 
tilveiebringelse av informasjon, konsultasjoner og 
rådgivning vedrørende ovennevnte tjenesteytelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 296929 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714703 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US-
IN46285 INDIANAPOLIS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for behandling av Alzheimers sykdom, 
angstlidelser, allergisk eksem, autoimmune sykdommer 
og lidelser, aksial spondylartritt, ben- og 
skjelettsykdommer og –lidelser, kreft, kardio-vaskulære 
sykdommer, sykdommer og forstyrrelser i 
sentralnervesystemet, cluster-hodepine, Crohns 
syksom, demens, dermatologiske sykdommer og 
forstyrrelser, diabetes, dyslipidemi, endokrine 
sykdommer og lidelser, gastrointestinale sykdommer 
og lidelser, hypoglykemi, betennelser og 
inflammatoriske sykdommer og lidelser, inflammatorisk 
tarmsykdom, nyresykdommer og -lidelser, 
leversykdommer og -lidelser, psykiske lidelser, 
metaboliske sykdommer og lidelser, migrene, multippel 
sklerose, muskelsykdommer og -lidelser, 
nevrodegenerative sykdommer og lidelser, 
nevrologiske lidelser, smerte, Parkinsons sykdom, 
psoriasis arthropatica, leddgikt, Sjøgrens syndrom, 
søvnforstyrrelser, spondylartropati, systemisk lupus 
erythematosus, ulcerøs kolitt, diagnostiske midler og 
stoffer for medisinske formål; radiofarmasøytiske 
diagnostiske preparater for bruk i diagnostiseringen av 
nevrodegenerative sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296930 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714711 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker unntatt de 
for behandling av nevrologiske sykdommer og 
sykdommer i sentralnervesystemet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296931 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714714 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Engangsbleier og/eller bukser og underbukser laget 

av papir og/eller cellulose. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296932 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.23, US, 86/916,016 

2016.02.23, US, 86/916,017 
2016.02.23, US, 86/916,018 
2016.02.23, US, 86/916,019 
2016.02.23, US, 86/916,021 

(210) Søknadsnr.: 201608817 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Center ID Corp., 855 106th Ave. NE, Suite 100, US-
WA98004 BELLEVUE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare brukt til behandling av 
personidentitet, statlig identifikasjon, medlemskap i 
bonuskort- og lojalitetsprogrammer, kredittkort, bilutleie, 
elektroniske nøkler, arrangementer (events), reise og 
adgangsbilletter, personlig helse, helseforsikring og 
medisinsk informasjon; dataprogramvare for brukt til 
behandling av kjøpmannsbetalinger og 
utsalgsstedstransaksjoner; magnetiske 
identifikasjonskort; smartkort, nemlig kort med 
inkorporert mikrokontroller og minnebrikke som skal 
støtte applikasjoner for personidentitet og betalinger; 
datamaskinvare. 

  Klasse 35   Bedriftstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
regnskapsføringsinformasjon og forberedelse av 

bedriftsrapporter for kredittkort, bonuskort- og 
lojalitetsprogrammer, bilutleie og andre transaksjoner 
forbundet med personlig økonomi eller personidentitet 
for bedrifter og privatpersoner; bedriftstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon og rapporter om 
transaksjoner forbundet med personlig økonomi og 
personidentitet for bedrifter og privatpersoner, nemlig 
overvåkning av forbrukerkredittrapporter og 
tilveiebringelse av varsling om eventuelle endringer 
deri, for bedriftsformål; online-tjenester for behandling 
av kjøpmannsbetalinger og utsalgsstedstransaksjoner, 
nemlig behandling av bedrifts- og finansielle journaler 
via Internett. 

  Klasse 36   Online-tjenester for behandling av 
kjøpmannsbetalinger og utsalgsstedstransaksjoner, 
nemlig online-tjenester for prosessering av 
betalingstransaksjoner. 

  Klasse 42   Design, utvikling og vedlikehold av online ikke-
nedlastbar dataprogramvare brukt til behandling av 
personidentitet, statlig identifikasjon, medlemskap i 
bonuskort- og lojalitetsprogrammer, kredittkort, bilutleie, 
elektroniske nøkler, arrangementer (events), reise og 
adgangsbilletter, personlig helse, helseforsikring og 
medisinsk informasjon; design, utvikling og vedlikehold 
av online ikke-nedlastbar dataprogramvare brukt til 
behandling av kjøpmannsbetalinger og 
utsalgsstedstransaksjoner; online-tjenester for 
behandling av kjøpmannsbetalinger og 
utsalgsstedstransaksjoner, nemlig tilveiebringelse av 
en internettside med teknologi som tillater brukere å 
behandle og å journalføre kjøpmannsbetalinger og 
utsalgsstedstransaksjoner. 

  Klasse 45   Tjenester for beskyttelse mot svindel og 
identitetstyveri; tjenester brukt til behandling av svindel 
og identitetstyveri, nemlig tjenester for avsløring av 
svindel ved elektronisk overføring av kapital, 
transaksjoner med debet- og kredittkort og elektroniske 
sjekker, og tjenester brukt til behandling av personlig 
identifiserbar informasjon; online 
identitetsovervåkningstjenester for behandling av 
personidentitet, statlig identifikasjon, medlemskap i 
bonuskort- og lojalitetsprogrammer, kredittkort, bilutleie, 
elektroniske nøkler, arrangementer (events), reise og 
adgangsbilletter, personlig helse, helseforsikring og 
medisinsk informasjon; tilveiebringelse av informasjon 
og rapporter for å forhindre svindel på området for 
behandling av personidentitet, statlig identifikasjon, 
medlemskap i bonuskort- og lojalitetsprogrammer, 
kredittkort, bilutleie, elektroniske nøkler, arrangementer 
(events), reise og adgangsbilletter, personlig helse, 
helseforsikring og medisinsk informasjon og sikkerhet 
for personlig finansiell informasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296933 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714715 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Engangsbleier og/eller bukser og underbukser laget 

av papir og/eller cellulose. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296934 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714716 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Engangsbleier og/eller bukser og underbukser laget 

av papir og/eller cellulose. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296935 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.02, JM, 71991 
(210) Søknadsnr.: 201711460 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware for bruk ved videoredigering; 
datasoftware for design og utarbeidelse, redigering, 
behandling, organisering, importering, eksportering og 
koding av video, filmer og multimedieinnhold; 
datasoftware for design og utarbeidelse, redigering, 
behandling, organisering, importering, eksportering og 
koding av lyd, musikk, og lydinnhold; datasoftware for 
design og utarbeidelse samt redigering av digital 
animasjon, grafikk og spesialeffekter; datasoftware for 
design og utarbeidelse, behandling, eksportering og 
koding av digital media. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296936 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.02, JM, 71989 
(210) Søknadsnr.: 201711461 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLE PAY CASH 
(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 36   Finansielle tjenester; finansielle transaksjonstjenester; 
regningsbetalingstjenester; tilveiebringe sikre 
kommersielle transaksjoner; kreditt- og 
betalingskorttjenester; autorisasjons-, verifikasjons- og 
transaksjonsbehandlingstjenester for betalinger; 
elektronisk betalings- og kapitaloverføringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296937 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201803386 
(220) Inndato: 2018.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HUNTING LODGE AS, Markveien 58, 0550 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vesker for laptoper; Bærevesker tilpasset for 
datamaskiner 

  Klasse 14   Smykker 
  Klasse 16   Bøker; Magasiner [tidsskrifter]; Plakater 
  Klasse 18   Lærbelter; Lærvesker [håndvesker]; Reisevesker; 

Lærvesker; Håndvesker; Strandvesker; Kofferter og 
reisevesker; Overnattingsvesker; Skuldervesker; 
Herrevesker; Vesker for sportsklær; Vesker og tasker 
for sportsklær; Små vesker [håndvesker]; Aftenvesker 
[håndvesker]; Lærhandlevesker; Skolevesker; 
Lærvesker og -lommebøker; Handlevesker; Småvesker 
for menn; Kosmetikkvesker solgt tomme; 
Tekstilhandlevesker; Sekker for fjellklatrere; Sekker for 
fotturer; Dagstursekker; Campingsekker; Skolesekker; 
Ryggsekker; Små ryggsekker; Ryggsekker med hjul; 
Ryggsekker for fjellvandrere 

  Klasse 25   Klær; Klær, skotøy, hodeplagg; Sko; Lærbelter [klær]; 
Luer; Skjerf [klesplagg]; Skjerf; Silkeskjerf; Hansker 
laget av skinn, hud eller pels; Vinterhansker 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296938 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.30, EM, 017405986 
(210) Søknadsnr.: 201714638 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IJH A/S, Holmenevej 31, DK-3140 ÅLSGÅRDE, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

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

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, skuring og sliping; ikke-medisinsk 
såpe; parfymerivarer, eteriske oljer, ikke-medisinske 
kosmetiske preparater, ikke-medisinske hårlotioner; 
ikke-medisinske tannpleiemidler, ikke-medisinske 
kremer; kosmetiske kremer; håndkremer; make-up; 
solkremer; sollotioner; solbeskyttelsesmidler. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; halvedle bijouteriartikler; smykker, ikke av 
edelt metall [bijouterivarer]; armbåndsur; charms 
[smykkeanheng].  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisker, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; vesker; ryggsekker; clutch-vesker; 
håndvesker; kosmetikkpunger; lommebøker. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben eller perlemor; skjell; 
merskum; rav; beholdere, ikke av metall, for lagring 
eller transport; senger; madrasser, puter; myke møbler 
[puter]. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; råglass eller halvfabrikata av glass, 
unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk; glass; drikkeglass; vaser; krukker; potter; 
urtepotter; kluter til rengjøring; pyntegjenstander av 
glass; pyntegjenstander av porselen. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast; håndklær; sengetøy; putevar; 
dynetrekk; pledd; sengetepper; dyner; vattepper; 
quiltede tepper; kluter til kroppsvask [ikke til medisinsk 
bruk]; badehansker [vaskekluter]. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; ankelstøvler; badehåndklær 
til å vikle rundt kroppen; badekåper; badetøy; klær for 
gutter; klær for piker; klær for kvinner; sportsklær; klær 
for spedbarn; klær for menn; bluser; bukser; 
cardiganer; fottøy for barn; fottøy for kvinner; fottøy for 
menn; frakker; fritidsklær; fritidsfottøy; gummistøvler; 
halstørklær [klær]; hansker [klær]; hatter; tøfler; luer; 
caps; korte bukser; belter; vanter; nattøy; skjørt; 
ytterfrakker; ponchoer; pullovere; regnbukser; 
regndresser; regnfrakker; sydvester; regnponchoer; 
regnsett; regntøy; sandaler; shorts; sjal; skjorter; sko; 
sokker; støvler; støvletter; strømper; sweatere; 
gensere; t-skjorter; skjerf [klær]; topper; undertøy. 

  Klasse 28   Spill og leker; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; videospillapparater; dekorasjoner og pynt til 
juletrær; glitter til pynting av juletrær; julestrømper; 
juletrematter; høytidspynt og kunstige juletrær. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
administrasjon av bedrifter; ivaretagelse av 
kontoroppgaver; tjenester vedrørende 
virksomhetsledelse; assistanse og rådgivning 
vedrørende virksomhetsledelse; stille 
virksomhetsledelse til rådighet (oppstartsstøtte) til 
andre virksomheter; detaljsalg, engrossalg og online 
detaljsalg med blekemidler og andre midler for 
klesvask, midler til rengjøring, polering, skuring og 
sliping, ikke-medisinsk såpe, parfymerivarer, eteriske 
oljer, ikke-medisinske kosmetiske preparater, ikke-
medisinske hårlotioner, ikke-medisinske 
tannpleiemidler, ikke-medisinske kremer, kosmetiske 
kremer, håndkremer, make-up, solkremer, sollotioner, 
solbeskyttelsesmidler; detaljsalg, engrossalg og online 
detaljsalg av edle metaller og deres legeringer, 
juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, halvedle bijouteriartikler, 
smykker, ikke av edelt metall [bijouterivarer], 
armbåndsur, charms [smykkeanheng]; detaljsalg, 
engrossalg og online detaljsalg av lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, 
pisker, seletøy og salmakervarer, halsbånd, lenker og 
klær for dyr, vesker, ryggsekker, clutch-vesker, 
håndvesker, kosmetikkpunger, lommebøker; detaljsalg, 
engrossalg og online detaljsalg av møbler, speil, 
billedrammer, ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, 
horn, hvalben eller perlemor, skjell, merskum, rav, 
beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport, 
senger, madrasser, puter, myke møbler; detaljsalg, 
engrossalg og online detaljsalg av husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt beholdere, kammer og 
svamper, børster, materialer for børstebinding, 
gjenstander til rengjøringsformål, råglass eller 
halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, glass, drikkeglass, 
vaser, krukker, potter, urtepotter, kluter til rengjøring, 
pyntegjenstander av glass, pyntegjenstander av 
porselen; detaljsalg, engrossalg og online detaljsalg av 
tekstiler og erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av 
tekstil eller plast, håndklær, sengetøy, putevar, 
dynetrekk, pledd, sengetepper, dyner, vattepper, 
quiltede tepper, kluter til kroppsvask, badehansker; 
detaljsalg, engrossalg og online detaljsalg av klær, 
fottøy, hodeplagg, ankelstøvler, badehåndklær til å 
vikle rundt kroppen, badekåper, badetøy, klær for 
gutter, klær for piker, klær for kvinner, sportsklær, klær 
for spedbarn, klær for menn, bluser, bukser, 
cardiganer, fottøy for barn, fottøy for kvinner, fottøy for 
menn, frakker, fritidsklær, fritidsfottøy, gummistøvler, 
halstørklær, hansker, hatter, tøfler, luer, caps, korte 
bukser, belter, vanter, nattøy, skjørt, ytterfrakker, 
ponchoer, pullovere, regnbukser, regndresser, 
regnfrakker, sydvester, regnponchoer, regnsett, 
regntøy, sandaler, shorts, sjal, skjorter, sko, sokker, 
støvler, støvletter, strømper, sweatere, gensere, t-
skjorter, skjerf, topper, undertøy; detaljsalg, engrossalg 
og online detaljsalg av spill og leker, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, videospillapparater, 
dekorasjoner og pynt til juletrær, glitter til pynting av 
juletrær, julestrømper, juletrematter, høytidspynt og 
kunstige juletrær; detaljsalg, engrossalg og online 
detaljsalg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, 
konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett; detaljsalg, 
engrossalg og online detaljsalg av kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og 
konfektyrer, spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, kryddersauser, 
krydderier, is; detaljsalg, engrossalg og online 
detaljsalg av rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og 
kulturelle arrangementer; avholdelse av kurs; 
kursvirksomhet; avholdelse av workshops 
[undervisning]; undervisning i bedriftsledelse; 
avholdelse av kurs vedrørende bedriftsledelse. 

  Klasse 43   Tilveiebringelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restaurantvirksomhet; cateringvirksomhet; 
hotelltjenester. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinærtjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbruksvirksomhet; 
skjønnhetssalonger, frisørsalonger og barbersalonger; 
massasje; helse- og spavirksomhet med henblikk på å 
øke sunnhet og velvære for kropp og sjel; aromaterapi; 
kurbad; kursteder; skjønnhetspleie levert via et 
helsespa; medisinsk spavirksomhet; skjønnhetspleie; 
tjenester for ansiktspleie; kosmetiske 
ansiktsbehandlinger; manikyr- og pedikyrtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296939 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201802989 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ENTAIL AS, Stensgata 5B, 0358 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296940 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714658 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, KR-JUNG-GU, 

SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Proteiner for bruk i produksjon av mat og drikke; 
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proteiner for matvareindustrien; proteiner for industrielt 
bruk; proteiner for bruk i produksjon av kosttilskudd; 
proteiner for bruk i produksjon av kosmetikk; 
aminosyrer for industrielt bruk; aminosyrer for 
matvareindustrien; aminosyrer for bruk i produksjon av 
kosmetikk; aminosyrer for vitenskapelig bruk; arginin 
for matvareindustrien; peptider for produksjon av 
bearbeidet mat; glutaminsyre for bruk i produksjon av 
kosmetikk; aminosyre derivater; enzymer for bruk i 
produksjon av nutraceuticaler; enzymer for bruk ved 
bearbeiding av mat biprodukter; enzymer for 
matvareindustrien; enzymer for drikkevareindustrien; 
gjæringsstoffer for kjemisk bruk; kollagen peptider for 
kosmetikk; industrielle kjemikalier; gjødsel for jord; 
kunstig søtning; planteekstrakter, bortsett fra 
essensielle oljer, for bruk i produksjon av kosmetikk; 
kjemiske midler for bruk i produksjon av kosmetikk; 
tilsetningsstoffer (næring-) for bruk i produksjon av 
dyrefôr; smakstilsettningstoffer for matvareindustrien. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296941 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201715020 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Padley & Venables Limited, Callywhite Lane, GB-
S182XT DRONFIELD, SHEFFIELD, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner og maskinverktøy for steinbryting, gruvedrift, 
boring, tunnelgraving, konstruksjon og rivning. 
Steinborings-maskiner, inkludert topp-hammer 
roterende slagdriller. Borehoder, inkludert 
innsatskroner og kryssmeisel; borejern, ekspansjons-
borejern; opprømmere; skaftadaptere; koblinger; alt for 
steinborende maskiner. Tung belastnings 
rivningsmaskiner, inkludert hydrauliske knusere. 
Verktøy med meisel, spiss og stump drifts-ende; 
rambukker; stabelstøtter; koblinger; alt for tung 
belastnings rivningsmaskiner. Håndholdte rivnings- og 
anleggsmaskiner, inkludert mekaniske motordrevne 
hammere, spisshammere, meiselhammere, 
betonghogghammere og leiregravere. Pneumatiske, 
hydrauliske eller elektrisk drevne hammerverktøy; 
Spissmeisler, meisler; naglefjernere; asfaltfresere; 
skjærere til tjæreblandingsdekke; leirespader; 
koblinger; alt for håndholdte rivnings- og 
anleggsmaskiner. Deler og utstyr for alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 42   Utvikling av maskiner og maskinverktøy for 
metallarbeid. Utvikling av verktøy for bruk med 
steinboringsmaskiner, tung belastnings 
rivningsmaskiner, og håndholdte rivnings- og 
anleggsmaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296942 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714642 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Menicon Co., Ltd, 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, JP-
460-0006 NAGOYA-SHI, AICHI, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller; solbriller; beskyttelsesbriller;  kontaktlinser; 
oppbevaringsbokser for kontaktlinser; kontaktlinseesker 
og -bokser; etuier til oppbevaring og lagring av 
kontaktlinser; emballasje til kontaktlinser; beholder til 
desinfisering av kontaktlinser; kontaktlinseholdere; 
pinsetter til kontaktlinser; utstyr til innsetting og fjerning 
av kontaktlinser; tilbehør til kontaktlinser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296943 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.25, EM, 017382722 
(210) Søknadsnr.: 201714632 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scancast Holding AB, Svetsaregatan 19, SE-30250 
HALMSTAD, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Rør, rørdeler, rørklemmer og koblinger av metall; 
gulvbrønner av metall; avløpsbrønner av metall. 

  Klasse 8   Håndpumper; Pumper for væsker [håndbetjent]. 
  Klasse 17   Fleksible rør, rørdeler, rørklemmer og rørkoblinger 

(ikke av metall). 
  Klasse 19   Stive rør, ikke av metall; kloakkgitre, ikke av metall; 

avløpsbrønner (konstuksjoner), ikke av metall. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296944 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714231 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INSTORDAL AS, Stordalsvegen 543, 6250 STORDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og hytter. 
  Klasse 35   Salg av prefabrikkerte hus og hytter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296945 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.07, JM, 72026 
(210) Søknadsnr.: 201711462 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.31 
(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 36   Finansielle tjenester; finansielle transaksjonstjenester; 

regningsbetalingstjenester; tilveiebringe sikre 
kommersielle transaksjoner; kreditt- og 
betalingskorttjenester; autorisasjons-, verifikasjons- og 
transaksjonsbehandlingstjenester for betalinger; 
elektronisk betalings- og kapitaloverføringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296946 
(151) Reg.dato.: 2018.03.19 
(210) Søknadsnr.: 201714262 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AAMOTBEKKESTAD NINA SIGNE AAMOT, 
Vestlivegen 209, 3570 ÅL, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer  DA, Postboks 1324 Vika, 0112 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; applikasjonsprogramvare; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
datalagringsapparater; datalagringsenheter; 
datamaskinvare for nettverkstilgangsservere; 
datamaskinvare for telekommunikasjon; 
datamaskinvare og programvare; datamaskinvare og 
programvare for databasestyring; dataprogrammer 
(software) [innregistrerte på databærere]; 
dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer 
og programvare for bildebehandling brukt for 
mobiltelefoner; dataprogramvare; dataprogramvare for 
applikasjon- og databaseintegrering; dataprogramvare 
for databasestyring; dataprogramvare for 
databehandling; dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner; dataprogramvare for levering 
av trådløst innhold; dataprogramvare for telefaks, e-
post, talepost, eller internettmeldinger; 
dataprogramvare for trådløs nettverkskommunikasjon; 
dataprogramvare for å automatisere datalagring; 
dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dataprogramvare lastet ned fra internett; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk og internett; dataprogramvare 
og telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, 
som etablerer forbindelse til databaser, datanettverk, 
globale datanettverk og internett; 
dataprogramvareprodukter; lydbøker; nedlastbare 
digitale bøker ; nedlastbare elektroniske bøker; 
programvarer [innregistrerte edb programmer, 
software]; softwareutviklingsverktøy; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, 
dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

  Klasse 16   Beskyttende omslag for bøker; bøker; ressursbøker; 
tekstbøker; papir og papp; trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivemateriell og 
kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier 
og poser for innpakning og emballering; trykktyper, 
klisjeer. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; datakommunikasjonsvirksomhet; 
dataoverføringstjenester; datastyrt overføring av 
meldinger; datastyrte kommunikasjonstjenester; 
datatelefonitjenester; mobilkommunikasjonstjenester; 
podcasting; trådløse mobiltelefontjenester; 
telekommunikasjonsvirksomhet. 

  Klasse 41   Multimediautgivelser av bøker; nettbasert utgivelse av 
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elektroniske bøker og tidsskrifter; utgivelse av bøker, 
tidsskrifter og aviser på internett; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [asp]; bestilt skriving av 
dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse 
av nettsider på internett; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; datamaskinvare- og 
programvaredesign; dataomflyttingstjenester; 
dataprogrammering for databehandling; 
dataprogrammeringstjenester for datalagring; 
dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; 
dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; 
dataprosjektledelse innen elektronisk databehandling 
[edb]; datasystemintegrering; datatjenester i forbindelse 
med elektronisk datalagring; design av hjemmesider og 
nettsider; design og utvikling av datalagringssystemer; 
elektronisk datalagring; elektroniske tjenester for 
datalagring og sikkerhetskopiering av data; hosting av 
brukertilpassede nettsider; hosting av datastyrt data, 
filer, applikasjoner og informasjon; hosting av 
multimedia og interaktive applikasjoner; oppdatering av 
internettsider; opprette og designe nettsidebaserte 
registre med informasjon, for andre [it-tjenester]; 
programmering av brukertilpassede nettsider med 
brukerdefinert informasjon, personlige profiler og 
informasjon; programmering av brukertilpassede 
nettsider; programmering av nettsider; rådgivning i 
forbindelse med design av nettsider; softwaretjenester 
[saas]; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare programvareapplikasjoner som er 
tilgjengelige via et nettsted; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbaserte applikasjoner; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og 
programvareverktøy; utvikling av datalagringssystemer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296947 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.19, FI, 201752298 T 
(210) Søknadsnr.: 201715031 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pernod Ricard Finland OY, Fabianinkatu 8, FI-00130 
HELSINGFORS, Finland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296948 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201802943 
(220) Inndato: 2018.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kristian Lofthus, BLÅSENBORGVEGEN 36, 5355 

KNARREVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296949 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201710245 
(220) Inndato: 2017.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BYMAGMALOU AS, Skovveien 8, 0257 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296950 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.08, GB, 

Utstillingsprioritet 
(210) Søknadsnr.: 201713982 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(230) Utstillingsprioritet 2017.04.08, 12, Storbritannia 

(GB) 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STÅLSTUA NORSK HÅNDLAGD SYKKELKUNST 

SANDER KOMMERDAHL, Leangenvegen 14, 7044 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 40   Produksjon av sykkelrammer i stål, for andre; 

produksjon av sykkeldeler til sykler, for andre. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296951 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714364 
(220) Inndato: 2017.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CALAMARES AS, Vetrlidsallmenningen 21, 5014 
BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Restaurant- og bartjenester; catering; take-away-

tjenester for mat og drikke; servering av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296952 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714185 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altia Norway AS, Postboks 342 Skøyen, 0213 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; alkoholfrie viner. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; sterkvin. 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296953 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714582 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Xingyi Culture Co., Ltd., 5017-5, No. 88, 

Wanggang Avenue, Wanggang Village Baiyun District, 
CN-GUANGZHOU, Kina 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Lekegrinder for babier; vugger; skrivebord; stoler 

(seter); madrasser; hyller for lagring;barnestoler (høy); 
gåstol for barn; liggestoler for båtdekk; kasser for 
leketøy;håndspeil (toalettspeil); flettet halm (unntatt 
matter); uroer (dekorasjonsgjenstander);plastbeslag for 
møbler; puter; hodeputer; matter for lekegrind; 
stellematter for babyer;skråputer; luftmadrasser, ikke 
for medisinsk bruk. 

  Klasse 27   Tepper; matter; sivrørsmatter; badematter; 
gymnastikkmatter; gymnastikksalmatter;glidehindrende 
matter; ildsikre gulvmatter for ildsteder og griller; 
yogamatter;gulvbelegg; tepper for automobiler; 
dørmatter; vevde taumatter for skibakker;vinyl 
gulvbelegg; kunstige gressplener; linoleum; 
teppeunderlag; tekstiltapet;dekorative veggoppheng, 
ikke av tekstiler; papirtapet. 

  Klasse 28   Spill; spillapparater; husker; gyngehester (leketøy); 
kjelker (leketøy); byggeklosser (leker); leker; babygym; 
tøyleker; trehjulsykler (leker); brettspill; baller for 
spill;apparater for kroppsoppbygging; utstyr for 
bueskyting; apparater for fysiske 
øvelser;svømmebassenger (lekeartikler); 
svømmebelter; juletrepynt, unntatt lys ogkonfektyrer; 
fiskeredskaper; drillstaver. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296954 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201710783 
(220) Inndato: 2017.08.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COGNITE AS, c/o Asah AS, Kjøiaveien 30, 1386 
ASKER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar skydataprogramvare; Dataprogrammer for 
databehandling; Dataprogramvare for databehandling; 
Databehandlingsapparater; 
Databehandlingsprogrammer; Minnesenheter for bruk 
med databehandlingsapparater. 

  Klasse 35   Samling av matematiske data; Kompilering og 
systemisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
Datastyrt databehandling; Databehandlingsrådgivning; 
Elektronisk databehandlingsrådgivning; On-line 
databehandlingstjenester. 

  Klasse 38   Tilbyder av elektronisk tilgang til data; Å gi tilgang til 
data via Internett;  å gi tilgang via datanettverk til 
programvare for Internett-tilgang; Gi tilgang til data eller 
dokumenter lagret elektronisk i sentrale filer for ekstern 
konsultasjon. 

  Klasse 42   Analyse av tekniske data; Nettskytjenester; 
Programmering av operativprogramvare for tilgang til 
og bruk av et nettskytjenestenettverk; Design og 
utvikling av operativ programvare for tilgang til og bruk 
av et nettskytjenestenettverk; Gi midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar operativprogramvare på nettet for å få 
tilgang til og bruke et nettskytjenestenettverk; 
Programvare som en tjeneste [SaaS]; Testing, analyse 
og overvåking av systemer; Algoritmer for behandling 
av telekommunikasjon, 2D, 3D og navigasjonsdata; 
Programvare for datateknikk; Programvarerådgivning; 
programvareutvikling; Dataprogrammering for 
databehandling; Utvikling av programmer for 
databehandling; Leasing av programvare for 
databehandling; Vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; Oppdatering av 
dataprogramvare; Skrive databehandlingsprogrammer; 
Konsulentvirksomhet knyttet til teknisk og vitenskapelig 
analyse; Datamaskinstøttet vitenskapelig analyse; 
Vitenskapelig analyse; Datamaskinstøttet vitenskapelig 
forskning, testing og analyse tjenester; Utvikling, 
design, testing og drift av maskinlæring og algoritmer 
for kunstig intelligens, systemer og tjenester; Utvikling, 
design, testing og drift av immersjonsteknologi, AR 
(forlenget virkelighet) og VR (virtuell virkelighet) 
algoritmer, systemer og tjenester; Utvikling, design, 
testing og drift av tidsserieralgoritmer, systemer og 
tjenester; Konsulentvirksomhet relatert til maskinlæring 
og algoritmer for kunstig intelligens, systemer og 
tjenester; Konsulentvirksomhet relatert til 
immersjonsteknologi, AR (forlenget virkelighet) og VR 
(virtuell virkelighet) algoritmer, systemer og tjenester; 
Konsulentvirksomhet knyttet til tidsserieralgoritmer, 
systemer og tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296955 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201710785 
(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: 
 COGNITE AS, c/o Asah AS, Kjøiaveien 30, 1386 

ASKER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar skydataprogramvare; Dataprogrammer for 

databehandling; Dataprogramvare for databehandling; 
Databehandlingsapparater; 
Databehandlingsprogrammer; Minnesenheter for bruk 
med databehandlingsapparater. 

  Klasse 35   Samling av matematiske data; Kompilering og 
systemisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
Datastyrt databehandling; Databehandlingsrådgivning; 
Elektronisk databehandlingsrådgivning; On-line 
databehandlingstjenester. 

  Klasse 38   Tilbyder av elektronisk tilgang til data; Å gi tilgang til 
data via Internett;  å gi tilgang via datanettverk til 
programvare for Internett-tilgang; Gi tilgang til data eller 
dokumenter lagret elektronisk i sentrale filer for ekstern 
konsultasjon. 

  Klasse 42   Analyse av tekniske data; Nettskytjenester; 
Programmering av operativprogramvare for tilgang til 
og bruk av et nettskytjenestenettverk; Design og 
utvikling av operativ programvare for tilgang til og bruk 
av et nettskytjenestenettverk; Gi midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar operativprogramvare på nettet for å få 
tilgang til og bruke et nettskytjenestenettverk; 
Programvare som en tjeneste [SaaS]; Testing, analyse 
og overvåking av systemer; Algoritmer for behandling 
av telekommunikasjon, 2D, 3D og navigasjonsdata; 
Programvare for datateknikk; Programvarerådgivning; 
programvareutvikling; Dataprogrammering for 
databehandling; Utvikling av programmer for 
databehandling; Leasing av programvare for 
databehandling; Vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; Oppdatering av 
dataprogramvare; Skrive databehandlingsprogrammer; 
Konsulentvirksomhet knyttet til teknisk og vitenskapelig 
analyse; Datamaskinstøttet vitenskapelig analyse; 
Vitenskapelig analyse; Datamaskinstøttet vitenskapelig 
forskning, testing og analyse tjenester; Utvikling, 
design, testing og drift av maskinlæring og algoritmer 
for kunstig intelligens, systemer og tjenester; Utvikling, 
design, testing og drift av immersjonsteknologi, AR 
(forlenget virkelighet) og VR (virtuell virkelighet) 
algoritmer, systemer og tjenester; Utvikling, design, 
testing og drift av tidsserieralgoritmer, systemer og 
tjenester; Konsulentvirksomhet relatert til maskinlæring 
og algoritmer for kunstig intelligens, systemer og 
tjenester; Konsulentvirksomhet relatert til 
immersjonsteknologi, AR (forlenget virkelighet) og VR 
(virtuell virkelighet) algoritmer, systemer og tjenester; 
Konsulentvirksomhet knyttet til tidsserieralgoritmer, 
systemer og tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296956 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201803474 
(220) Inndato: 2018.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIGGA AS, Postboks 79, 2659 DOMBÅS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Aviser 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296957 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201803473 
(220) Inndato: 2018.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CAPITANO LOFOTEN AS, Nonshaugen 51, 8300 

SVOLVÆR, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Gymbager; Reisevesker og -bager; Sylinderbager; 
Utstyrsbager; Bager; Universale sportsbager; 
Reisebager; Bager for sport; Pakkeposer for bagasje; 
Trillebager 

  Klasse 25   Vanntette klær; Klær; Skiklær; Klær for menn, damer 
og barn; Sportsklær; Klær, ikke for verneklær, med 
refleks eller selvlysende elementer eller materialer; 
Klessett [klær]; Ullklær; Klær for gymnastikk; 
Treningsklær; Klær, skotøy, hodeplagg; Klær for 
surfing; Termiske klær; Dameundertøy [klær] 

  Klasse 32   Ølbaserte drikkevarer; Kullsyreholdige drikkevarer, 
alkoholfritt; Energidrikker; Proteinbaserte sportsdrikker; 
Mineralvann [drikker]; Drikkevann; Drikkevarer med 
fruktsmak 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296958 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201709394 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, Arnkvernvegen 98, 

2320 FURNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Renovasjonsbiler. 
  Klasse 37   Beredskapstjeneste av utstyr for vannforsyning. 

Byggevirksomhet. Fjerning av rester fra bygninger 
[byggetjenester]. Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger. 
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 eller vedlikehold av kontrollutstyr for 
vannforurensning. Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker. Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
pumper. 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 
reparasjons- og installasjonstjenester. 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. Industrielle 
og kommersielle rengjøringstjenester. Installasjon av 
gass- og vannrørledninger. Installasjon av 
miljøvernsystemer. Installasjon av rørisolasjon. 
Installasjon av rørlegging. Installasjon av 
rørleggingssystemer. Installasjon av systemer for 
drenering av regnvann. Installasjon av systemer for 
oppsamling av regnvann. Installasjon av systemer for 
opptak av regnvann. Installasjon av 
vannforsyningsutstyr. Installasjon av vannrør. 
Installasjon og reparasjon av rørledninger. Installasjon 
og reparasjon av vanningsanlegg. Installasjon og 
vedlikehold av oljeledninger. Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av gass-, strøm og vannforsyningsutstyr. 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kloakksystemer. Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, 
ventilatorer, luftfiltre, vekselstrømgeneratorer, 
trykkregulatorer og oljeutskillere. Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av oljeutskillere. Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av måleutstyr. Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av pumper og 
pumpestasjoner. Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av påfyllingsmaskiner. Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rengjøringsmaskiner. Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vannforsyningsutstyr. 
Konstruksjon av kloakksystemer. Konstruksjon av 
oljerørledninger. Konstruksjon av strukturer for lagring 
av råolje. Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer. Oljepumpingstjenester. 
Pumping av råolje. Pumping av septiktanker. 
Rengjøring av badekar og varmtvannsbeholder. 
Rengjøring av lagringstanker. Rengjøringstjenester for 
avløpsrør. Renovasjon av bygninger. Rensing og 
rengjøring av avløpsrør. Reparasjon av 
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avfallshåndtering fra industri. Reparasjon av 
avfallshåndtering fra husdyrhold. Reparasjon av 
pumper. Reparasjon av renovasjoner. Reparasjon av 
sanitetsinstallasjoner. Reparasjon av 
vannforsyningsutstyr. Reparasjon av vannrenseutstyr. 
Reparasjon eller vedlikehold av anleggsutstyr. 
Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg. 
Reparasjon eller vedlikehold av pumper. Reparasjon 
eller vedlikehold av pumper og 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 vedlikehold av 
vakuumpumper. Reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper og tilhørende deler. 
Reparasjonsinformasjon. Rørleggervirksomhet. 
Rådgivningstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av vakuumpumper og tilhørende deler. 
Rådgivningstjenester i forbindelse med 
rørleggingsarbeid. Septiktankrengjøring. 
Septiktankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon. Utleie av anleggsmaskiner og verktøy. 
Vedlikehold av rørleggingsarbeid. Vedlikehold av 
septiksystemer. 

  Klasse 39   Lagring av avfall; Lagring av forurenset avfall; Lagring 
av olje; Lagring av spillolje; Transport av avfall; 
Transport og lagring av avfall og resirkulerbare 
materialer; Transport og lagring av råolje, oljeprodukter, 
naturgass, flytende naturgass og flytende 
hydrokarbongass; Transport og lagring av olje; 
Transport av forurenset avfall. 

  Klasse 40   Destruksjon av søppel og avfall; Behandling av avfall 
og farlige substanser; Behandling av avfallsmaterialer; 
Behandling av avfallsmaterialer innen 
miljøforurensningskontroll; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med resirkulering av avfall; 
Forbrenning av avfall; Forbrenning av søppel; 
Forbrenning og destruksjon av avfall; Industriell lagring 
av spesialavfall [behandling]; Informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering av 
avfall og søppel; Rådgivning i forbindelse med 
destruksjon av avfall og søppel; Rådgivning i 
forbindelse med forbrenning av avfall og søppel; 
Rådgivning i forbindelse med resirkulering av avfall og 
søppel; Behandling av avfall; Behandling av giftig 
avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296959 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201709400 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, Arnkvernvegen 98, 

2320 FURNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Renovasjonsbiler. 
  Klasse 37   Beredskapstjeneste av utstyr for vannforsyning; 

Byggevirksomhet; Fjerning av rester fra bygninger 
[byggetjenester]; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; 
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 eller vedlikehold av kontrollutstyr for 
vannforurensning; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
pumper; 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 
reparasjons- og installasjonstjenester; 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; Industrielle 
og kommersielle rengjøringstjenester; Installasjon av 
gass- og vannrørledninger; Installasjon av 
miljøvernsystemer; Installasjon av rørisolasjon; 
Installasjon av rørlegging; Installasjon av 
rørleggingssystemer; Installasjon av systemer for 
drenering av regnvann; Installasjon av systemer for 
oppsamling av regnvann; Installasjon av systemer for 
opptak av regnvann; Installasjon av 
vannforsyningsutstyr; Installasjon av vannrør; 
Installasjon og reparasjon av rørledninger; Installasjon 
og reparasjon av vanningsanlegg; Installasjon og 
vedlikehold av oljeledninger; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av gass-, strøm og vannforsyningsutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kloakksystemer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, 
ventilatorer, luftfiltre, vekselstrømgeneratorer, 
trykkregulatorer og oljeutskillere; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av oljeutskillere; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av måleutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av pumper og 
pumpestasjoner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av påfyllingsmaskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rengjøringsmaskiner; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vannforsyningsutstyr; 
Konstruksjon av kloakksystemer; Konstruksjon av 
oljerørledninger; Konstruksjon av strukturer for lagring 
av råolje; Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer; Oljepumpingstjenester; 
Pumping av råolje; Pumping av septiktanker; 
Rengjøring av badekar og varmtvannsbeholder; 
Rengjøring av lagringstanker; Rengjøringstjenester for 
avløpsrør; Renovasjon av bygninger; Rensing og 
rengjøring av avløpsrør; Reparasjon av 
avfallshåndtering fra industri; Reparasjon av 
avfallshåndtering fra husdyrhold; Reparasjon av 
pumper; Reparasjon av renovasjoner; Reparasjon av 
sanitetsinstallasjoner; Reparasjon av 
vannforsyningsutstyr; Reparasjon av vannrenseutstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av anleggsutstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; 
Reparasjon eller vedlikehold av pumper; Reparasjon 
eller vedlikehold av pumper og 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 vedlikehold av 
vakuumpumper; Reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper og tilhørende deler; 
Reparasjonsinformasjon; Rørleggervirksomhet; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av vakuumpumper og tilhørende deler; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med 
rørleggingsarbeid; Septiktankrengjøring; 
Septiktankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Utleie av anleggsmaskiner og verktøy; 
Vedlikehold av rørleggingsarbeid. 
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  Klasse 39   Lagring av avfall; Lagring av forurenset avfall; Lagring 
av olje; Lagring av spillolje; Transport av avfall; 
Transport og lagring av avfall og resirkulerbare 
materialer; Transport og lagring av råolje, oljeprodukter, 
naturgass, flytende naturgass og flytende 
hydrokarbongass; Transport og lagring av olje; 
Transport av forurenset avfall.  

  Klasse 40   Destruksjon av søppel og avfall; Behandling av avfall 
og farlige substanser; Behandling av avfallsmaterialer; 
Behandling av avfallsmaterialer innenfor 
miljøforurensningskontroll; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med resirkulering av avfall; 
Forbrenning av avfall; Forbrenning av søppel; 
Forbrenning og destruksjon av avfall; Industriell lagring 
av spesialavfall; Informasjons- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med resirkulering av avfall og søppel; 
Rådgivning i forbindelse med destruksjon av avfall og 
søppel; Rådgivning i forbindelse med forbrenning av 
avfall og søppel; Behandling av avfall; Behandling av 
giftig avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296960 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714188 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans-Petter Finsen, Vetlandsveien 36, 0671 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 

av tekstil eller plast. 
  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: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296961 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714189 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORTHERN APPAREL AS, Midtgårdvegen 44, 9105 

KVALØYA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Anorakker [parkaser]; badedrakter; badetøy for menn; 
bekledning for syklister; bikinier; body [klesplagg]; 
capribukser; dameundertøy; dameundertøy [klær]; 
fottøy; fottøy for friidrettsutøvere; fritidsklær; fritidssko; 
g-strenger; hansker [bekledning]; herreundertøy; hode- 
og halstørkler av silke; jakker med refleksbånd; 
jerseyklær; kåper; kasjmirklær; kjoler; klær; klær for 
gymnastikk; klær for menn, damer og barn; klær, 
skotøy, hodeplagg; klesartikler for spedbarn og 
smårollinger; lange underbukser; leggings [bukser]; 
overall; overaller [klesplagg]; pilotjakker; regnjakker; 

regntøy; skiklær; sko; skyggeluer; sports-bh-er; 
sportsjakker; sportsklær; sportssingleter; sportssko; 
sportssokker; sportstrøyer; sportsundertøy-overdeler; 
støvler for sport; strandtopper/strandshorts; 
strekkbukser; strømpebukser; svettehemmende sokker; 
sykkelhansker; tennisklær; termiske klær; 
triatlonantrekk; trikotasje [klær]; ullklær; undertøy; 
undertrøyer; vevde artikler av klær; vindtette klesplagg; 
yogabukser; yogatrøyer; yttertøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296962 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714583 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFTLAN MOMENTS OF 
NATURE 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Tøymyknere og mykningsmidler; blekemidler og andre 
substanser for klesvask; rense-, polerings-, skure,- og 
slipemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårkremer; tannpasta. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296963 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.15, JM, 72703 
(210) Søknadsnr.: 201714358 
(220) Inndato: 2017.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.31 
(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; datahardware til å bære 

på kroppen; håndholdte datamaskiner; nettbrett; 
telekommunikasjonsapparater og –instrumenter; 
telefoner; mobiltelefoner; smarttelefoner; trådløse 
kommunikasjonsinnretninger for overføring av 
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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 samt 
annen digital data; digitale elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, i stand til å tilveiebringe tilgang til 
internett, for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, elektronisk post samt annen digital 
data; smartklokker aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
mobilinnretninger, mobiltelefoner, innretninger til å 
bære på kroppen, datamaskiner, dataperferiutstyr, set-
top-bokser, fjernsyn, samt lyd- og videospillere; 
applikasjonsutviklingssoftware; dataspillsoftware; 
nedlastbar forhåndsinnspilt lyd, video og 
multimedieinnhold; dataperiferiutstyr; periferiutstyr for 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; dataperiferiutstyr til å 
bære på kroppen; periferiutstyr til å bære på kroppen 
for bruk med datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, smartklokker, smartbriller, 
fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; akselerometre; altimetre; 
avstandsmåleapparater; 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, samt lyd- og videospillere og –
opptakere; smartbriller; 3D-briller; briller; solbriller; 
brillelinser; optisk glass; optiske varer; optiske 
apparater og instrumenter; kameraer; blitser for 
kaeraer; bildeskjermer for datamaskiner, 
mobiltelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, samt lyd- og 
videospillere og –opptakere; 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;     globale posisjoneringssystemer (GPS-
innretninger); navigasjonsinstrumenter; fjernkontroller 
for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, høyttalere, 
forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn, 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 alle forannevnte varer; 
grensesnitt for datamaskiner, dataperiferiutstyr, 
mobiltelefoner, mobile digitale elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 
beskyttende filmer tilpasset for datamaskinskjermer; 
covere, vesker, etuier og beholdere, hylstre, stropper 
og festesnorer for datamaskiner, mobiltelefoner, mobile 
digitale elektroniske innretninger, elektroniske 

innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, set-top-
bokser, samt lyd- og videospillere og –opptakere; 
selfie-stenger; ladere for elektroniske sigaretter; 
elektroniske halsbånd for trening av dyr; elektroniske 
agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; 
kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; 
voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; veieapparater 
og –maskiner; måleinstrumenter; elektroniske 
oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver; integrerte 
kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; 
fjernkontroller; ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); 
elektriske installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og –utstyr; 
lydalarmer; animerte tegneserier; klarelamper for 
kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; bærbare, fjernstyrte bil-retardere; 
elektrisk oppvarmede sokker; elektronisk 
stemmekommando- og gjenkjennelsesapparater for å 
kontrollere driften av forbrukerelektronikkinnretninger 
og hjemmesystemer; personlige digitale assistenter; 
varmereguleringsapparater; termostater; monitorer, 
sensorer og kontroller for luftkondisjonerings-, 
oppvarmings- og ventilasjonsinnretninger og –
systemer; elektriske regulerende apparater; elektriske 
lysreguleringsmekanismer (dimmere); 
lyskontrollapparater; stikkontakter; elektriske og 
elektroniske brytere; alarmer, alarmsensorer og 
alarmovervåkningssystemer; røyk- og kullosdetektorer; 
elektriske og elektroniske låser og slåer til dører og 
vinduer; elektriske og elektroniske kontrollinnretninger 
for garasjedører og –porter; sikkerhets- og 
overvåkningssystemer for hjemmet.  

  Klasse 14   Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur og 
lommeur; klokker; tidsmålere; kronografer til bruk som 
tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; 
urkasser for ambåndsur og lommeur, klokker samt ur 
og kronometriske instrumenter; deler til armbåndsur, 
lommeur, klokker samt ur og kronometriske 
instrumenter; juvelervarer og smykker. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Leker; spill; leketøy: spillkort; elektroniske håndholdte 

spillenheter; dataspill, videospill samt data- og 
videospillapparater, andre enn myntopererte eller slike 
som er tilpasset for bruk med fjernsynsapparater; 
bodybuilding-apparater; fitness- og treningsmaskiner 
og –utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296964 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714327 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdig 
rusbrus; Cider 

  Klasse 35   Arrangering og ledelse av reklamearrangementer; 
Arrangering og ledelse av handelsutstillinger; 
Demonstrasjon av varer for reklameformål; Distribusjon 
av vareprøver for reklameformål; Forberedelse og 
ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; detaljhandel med følgende 
varer nemlig: vann tappet på flasker, mineralvann, 
cider, kullsyreholdig vann, øl. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging; fremstilling av 
drikkevarer; ølbrygging for tredjemann; fremstilling av 
drikkevarer for tredjemann; Utleie av 
vannbehandlingsutstyr. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Faglige opplæringstjenester; Idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av show og konserter; 
Organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Tilveiebringelse av 
opplæringskurs; Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 43   Bartjenester, Servering av alkoholholdige drikkevarer, 
Servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; Utendørs 
serveringstjenester av øl og alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296965 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201802942 
(220) Inndato: 2018.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ole-Martin Lundefaret, Dalefjerdingen 199 A, 1912 
ENEBAKK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Organisering av messer for salg og markedsføring 
  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; 

Utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; 
Organisering av arrangementer innen utdanning, 
underholdning, idrett og kultur 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296966 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201711523 
(220) Inndato: 2017.09.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NOW - NORDIC OCEAN WATCH, c/o Simen Andreas 

Herik Knudsen Trøndergata 3, 0477 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Strandrydding.  
  Klasse 40   Behandling og bearbeiding av plastmaterialer. 

Herunder: Behandling av avfall, bearbeiding og 
resirkulering av avfall og søppel, behandling og 
bearbeiding av plastmaterialer, fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bearbeiding av 
plastmaterialer, rådgivning i forbindelse med 
resirkulering av avfall og søppel. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Spesifikt: Tjenester innen utdanning, 
opplæring og underholdning, utdanning og opplæring i 
forbindelse med naturvern og miljø. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296967 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714269 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INNOVATERA AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd. 
  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; salg av kosttilskudd. 
  Klasse 39   Distribusjon av kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 



registrerte varemerker 2018.03.26 - nr 13/18

58 
 

(111) Reg.nr.: 296968 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714328 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdig 
rusbrus; Cider 

  Klasse 35   Arrangering og ledelse av reklamearrangementer; 
Arrangering og ledelse av handelsutstillinger; 
Demonstrasjon av varer for reklameformål; Distribusjon 
av vareprøver for reklameformål; Forberedelse og 
ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; detaljhandel med følgende 
varer nemlig: vann tappet på flasker, mineralvann, 
cider, kullsyreholdig vann, øl. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging; fremstilling av 
drikkevarer; ølbrygging for tredjemann; fremstilling av 
drikkevarer for tredjemann; Utleie av 
vannbehandlingsutstyr. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Faglige opplæringstjenester; Idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av show og konserter; 
Organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Tilveiebringelse av 
opplæringskurs; Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 43   Bartjenester, Servering av alkoholholdige drikkevarer, 
Servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; Utendørs 
serveringstjenester av øl og alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296969 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201715283 
(220) Inndato: 2017.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangzhou Banggood Network Technology Co., Ltd, 
Room 605, 1-8F, Building ANo.1 Airport East Road, 
CN-BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Alarmer; innbruddsalarmer; lyd- og videomottakere; 
babymonitorer; batterier, elektriske; batteriladere; 

kabler, elektriske; kameraer [fotografi]; deksler til 
smarttelefoner; tilleggsutstyr til datamaskiner; 
kontakter, elektriske; Global Positioning System [GPS] 
apparater; hodetelefoner; bærbare datamaskiner; 
høyttalere; måleapparater; mikrofoner; mobiltelefoner; 
optiske linser; bærbare mediespillere; 
beskyttelseshjelmer; fjernkontroller; smartklokker; 
briller; stativer for fotografiske apparater; brytere, 
elektriske; nettbrett; teleskop; tidsopptakingsapparater; 
USB minnepinner; apparater og instrumenter for veiing; 
bærbare aktivitetsmålere; LED-lys; VR (virtuell 
virkelighet)-headset. 

  Klasse 28   Lekekjøretøy; leker; robot leker; modellsett [leker]; 
brettspill; leker for kjæledyr; scootere [leketøy]; 
modellkjøretøy; gyroskop og stabilisatorer for modellfly; 
snurrebasser [leketøy]; modelleketøy; plysj- leketøy; 
fjernkontroller for leketøy; byggeklosser [leketøy]; 
fjernstyrte lekekjøretøy; dukker; puslespill; drager; 
masker [leketøy]; lekeballonger. 

  Klasse 35   Annonsering; firmatjenester vedrørende 
import/eksport; tjenester relatert til søk etter sponsorer; 
salgspromotering for andre; presentasjon av varer på 
kommunikasjonsmedier, for detaljsalgsformål; 
systematisering av informasjon i digitale databaser; 
innkjøpstjenester for andre [innkjøp av varer og 
tjenester for andre forretninger]; kommersielle 
informasjonstjenester; konsulenttjeneste innen 
personalledelse; omplasseringstjenester for bedrifter; 
markedsføringstjenester; regnskapstjenester; 
reklamebyråtjenester; revisjon av firmaer; fremskaffe 
forretningsinformasjon via en web-side; fremskaffelse 
av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester; søkemotoroptimalisering for 
salgspromotering; outsourcingtjenester 
[forretningshjelp]; organisering av utstillinger for 
kommersielle eller reklamemessige formål; on-line 
avertering i et datamaskin-nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 296970 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.20, EM, 016885303 
(210) Søknadsnr.: 201715266 
(220) Inndato: 2017.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratoires Théa, 12, rue Louis Blériot, Zone 
Industrielle du Brézet, FR-63100 CLERMONT-
FERRAND, Frankrike 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; øyepreparater; 
oftalmologiske preparater; øyebadevann; pomader for 
oftalmisk bruk; kremer og geleer for oftalmologisk bruk.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296971 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714979 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataoperativsystemprogramvare; stasjonære 
datamaskiner; nettleserprogramvare for datamaskiner; 
dataprogramvare for tilgang til internett; datamaskiner; 
mobiltelefoner.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester som tilbyr dataprogramvare, 
nemlig, dataoperativsystemprogramvare, 
nettleserprogramvare for datamaskiner, og 
dataprogramvare for  tilgang til internett, levert via 
internett og andre datamaskiner og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; detaljhandelstjenester som 
tilbyr dataprogramvare, nemlig, 
dataoperativsystemprogramvare, nettleserprogramvare 
for datamaskiner, og dataprogramvare for tilgang til 
internett, for bruk på håndholdte digitale elektroniske 
mobilenheter og annen forbrukerelektronikk.  

  Klasse 42   Tjenester for utforming av datasystemer; 
applikasjonstjenestetilbyder (ASP) -tjenester, nemlig, 
vertstjenester for andres dataprogrammer, nemlig, 
dataoperativsystemprogramvare, nettleserprogramvare 
for datamaskiner, og dataprogramvare for tilgang til 
internett; tjenester for teknisk brukerstøtte, nemlig, 
feilsøking i form av diagnostisering av problemer ved 
maskin- og programvare knyttet til 
dataoperativsystemprogramvare, nettleserprogramvare 
for datamaskiner og dataprogramvare for tilgang til 
internett; vertstjenester for et nettsted med teknologisk 
informasjon knyttet til dataoperativsystemprogramvare, 
nettleserprogramvare for datamaskiner og 
dataprogramvare for tilgang til internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296972 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201710917 
(220) Inndato: 2017.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Young Life, P.O. Box 520, US-CO80901-0520 
COLORADO SPRINGS, USA 

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

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

  Klasse 16   Notatblokker, holdere for notatblokker, dekaler, 
handleposer, papirbannere, dokumentmapper, 
kulepenner og blyanter. 

  Klasse 41   Fritidstjenester, dvs. å tilby leir av kristen og 
evangelisk natur for elever på ungdomsskole, 
videregående skole og studenter.  

  Klasse 45   Evangelistiske og kristne prestetjenester rettet mot 
elever på ungdomsskole, videregående skole og 
studenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 296973 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201802569 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SCO INVEST TROMSØ AS, Ringvegen 200, 9018 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Levende fisk for menneskelig forbruk 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296974 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201606234 
(220) Inndato: 2016.05.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 InExchange Factorum AB, Box 133, SE-54123 
SKÖVDE, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Operativprogrammer [software]; dataprogrammer 
(nedlastbar softwar); nedlastbar programvare; 
programvare for inkassovirksomhet; programvare for 
datakomprimering; programvare for bedriftsformål; 
programvare for e-handel; programvare for finansiell 
forvaltning; programvare for produksjon av finansielle 
modeller; programvare og applikasjoner for mobile 
innretninger; programvare for å støtte sikre 
kredittkorttransaksjoner; databehandlingssystemer; 
databehandlingsprogrammer, 
databehandlingsprogramvare; dataprogramvare for 
databehandling; dataprogrammer for elektroniske 
kassaapparatsystemer; programvare for bokføring 
mellom nettverk innen telekommunikasjonsområdet; 
applikasjonsprogramvare (apper); programvare relatert 
til håndtering av finansielle transaksjoner; elektroniske 
maskiner for registrering av finansielle operasjoner; 
dataprogrammer relatert til finansielle emner/spørsmål; 
programvare for automatisering av 
datalagringsvirksomhet; programvare for 
nettverkshåndtering; apparater for 
nettverkskommunikasjon; dataprogramvare; 
programvare vedrørende økonomisk historie; 
programvare for produksjon av finansielle modeller; 
programvare for bruk ved og støtte av leveranser; 
programvare for bruk ved og støtte av generering; 
programvare for bruk ved og støtte av distribusjon; 
programvare for bruk ved og støtte av automatisering; 
programvare for bearbeiding av finansiell og 
bedriftskritisk informasjon; programvare for handel med 
varer og tjenester; programvare for automatisering av 
forretningsstrømmen; programvare for elektroniske 
fakturahåndteringssystemer; programvare for 
bokføring; programvare for opprettelse av økonomiske 
og finansielle prognoser; programvare for opprettelse 
og bruk av søkbare sosiale forretningsnettverk; 
programvare for levering av statistikk og økonomisk 
informasjon. 

  Klasse 35   Fakturering; faktureringstjenester; 
faktureringstjenester for bedrifter; sammenstilling av 
statistikk; statistikk (sammenstilling av -); analyse av 
forretningsinformasjon; analyse av bedriftsstatistikk; 
økonomisk prognostisering og analyse for 
bedriftsformål; økonomisk prognostisering og analyse; 
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økonomisk analyse for bedriftsformål; statistisk analyse 
og rapportering; prisanalyser; prissammenligninger; 
prisanalysetjenester; økonomisk prognostisering; 
økonomisk prognostisering for forretningsformål; 
fremhenting  av økonomiske rapporter; assistanse, 
rådgivningstjenester og konsultasjoner vedrørende 
forretningsanalyser; databasehåndtering; 
sammenstilling av informasjon til databaser; 
systematisering av informasjon i databaser; anordning 
av kjøp av varer for andres regning. 

  Klasse 36   Finansielle analyser; databaserte finansielle analyser; 
finansielle analyser og undersøkelser; finansiell 
informasjon; finansielle informasjonshentetjenester; 
banktjenester; banktransaksjoner; bankkorttjenester; 
personlige banktjenester; automatiserte banktjenester; 
databaserte banktjenester; elektroniske banktjenester; 
monetære overføringer; overføring av kapital; 
valutaveksling og –overføring; elektronisk overføring av 
penger; finansielle overføringer og transaksjoner, 
betalingstjenester; tjenester vedrørende elektronisk 
overføring av kapital; lånetjenester; finansielle 
lånetjenester; anordning av lån; finansiering av lån; 
informasjon (finansiell-); finansielle transaksjoner; 
finansielle konsulenttjenester; lån [finansiering] og 
diskontering av fakturaer; formidlingstjenester 
vedrørende inndriving av betalingssjekker og fakturaer.

  Klasse 42   Utvikling av software; verttjenester, skytjenester 
(SaaS) og utleie av software; integrering av 
programvare; utforming av programvare; utleie av 
programvare; installasjon av programvare; 
dataprogrammering; utforming av dataprogrammer, 
installasjon av software; dataprogramvare (utforming av 
-); utleie av software/dataprogrammvare); programvare 
(utleie av data- - ); utleie av dataprogramvare; 
datadiagnosetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296975 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201710840 
(220) Inndato: 2017.08.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Better Athletic Development, Inc, PO Box 1303, US-
MT59624 HELENA, USA 

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

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

  Klasse 25   Treningssko; treningsklær; klær til gymnastikk; 
sportsgensere; sportssko; sportssinglet; sportsklær; 
sportssokker. 

  Klasse 28   Hjelmer til boksing; boksesekker; slagputer; 
bokseballer; bokseringer; Leggbeskytter; håndputer til 
sportsbruk; beskyttende vester til kampsport. 

  Klasse 35   Følgende tjenester knyttet til sport, helse og fitness, 
det vil si reklamevirksomhet; 
bedriftsledelsesrådgivning; 
bedriftsorganisasjonsrådgivning; rådgivning innen 
personalledelse; rådgivning innen driftseffektivitet; 
vurdering av forretningsmuligheter og 
forretningsaktiviteter; informasjon, mekling og 
rådgivning knyttet til alle førnevnte tjenester.   

  Klasse 41   Utdanningstjenester knyttet til sport, helse og fitness; 
tilveiebringelse av fitnesstimer; tilveiebringelse av 
boksetimer; helsestudiotjenester; helse- og 
fitnesstrening; personlig trenertjenester; fitnesstrening; 
tilveiebringelse av sportsfasiliteter; tilveiebringelse av 
bokseklubber; informasjon og rådgivning knyttet til alle 
førnevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296976 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714705 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, US-CA94111 
SAN FRANCISCO, USA 

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

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296977 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201803090 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, Holsetgata 22, 
2317 HAMAR, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk [ikke levende]; Fisk, konservert; Bearbeidet 

fiskerogn; Fiskefileter; Bearbeidede fiskeprodukter for 
menneskelig forbruk; Sjømat, bearbeidet; Fiskemat 
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  Klasse 31   Fisk, levende; Fiskerogn; Oppdrettsprodukter; 
Fiskemat; Fiskeyngel 

  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester; rådgivning innen landbasert 
fiskeoppdrett 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296978 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201803340 
(220) Inndato: 2018.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HMS NORGE AS, Postboks 6874 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæring og videregående opplæring for 
personalutvikling; Tilrettelegging og utførelse av 
seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; Databasert 
opplæring; Tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
konferanser, opplæringskurs og annen opplæring 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296979 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,365 
(210) Søknadsnr.: 201715282 
(220) Inndato: 2017.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296980 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714329 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdig 
rusbrus; Cider 

  Klasse 35   Arrangering og ledelse av reklamearrangementer; 
Arrangering og ledelse av handelsutstillinger; 
Demonstrasjon av varer for reklameformål; Distribusjon 
av vareprøver for reklameformål; Forberedelse og 
ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; detaljhandel med følgende 
varer nemlig: vann tappet på flasker, mineralvann, 
cider, kullsyreholdig vann, øl. 

  Klasse 36   Etablering av fond; Finansiell sponsorvirksomhet; 
Sponsing i form av økonomisk støtte; Økonomisk 
sponsing av underholdningsaktiviteter; Økonomisk 
sponsing av kulturarrangementer; Økonomisk sponsing 
av idrettsaktiviteter 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging; fremstilling av 
drikkevarer; ølbrygging for tredjemann; fremstilling av 
drikkevarer for tredjemann; Utleie av 
vannbehandlingsutstyr. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Faglige opplæringstjenester; Idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av show og konserter; 
Organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Tilveiebringelse av 
opplæringskurs; Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 43   Bartjenester, Servering av alkoholholdige drikkevarer, 
Servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; Utendørs 
serveringstjenester av øl og alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.03.26 - nr 13/18

62 
 

(111) Reg.nr.: 296981 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2016.11.15, US, 87/237,185 
(210) Søknadsnr.: 201706213 
(220) Inndato: 2017.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Prostate Cancer Foundation, 1250 Fourth Street, US-
CA90401 SANTA MONICA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Opptak rettet mot emner relatert til kreft. 
  Klasse 16   Trykt materiale rettet mot kreft. 
  Klasse 35   Promotering av allmenn interesse og bevissthet om 

kreft. 
  Klasse 36   Veldedighetsvirksomhet, nemlig tilveiebringe finansiell 

bistand for programmer og virksomheter; veldedige 
pengeinnsamlinger; tilveiebringe midler og penger for å 
øke allmenn bevissthet om kreft og for å fremme 
forskning og aktiviteter relatert til forebygging, 
oppdagelse, behandling og helbredelse av kreft; 
tilveiebringe midler til medisinsk forskning. 

  Klasse 41   Organisering og ledelse av evenementer; 
utdannelsesvirksomhet rettet mot kreft. 

  Klasse 42   Ledelse og styring av medisinsk og vitenskapelig 
forskning innen området for forebygging, oppdagelse, 
behandling og helbredelse av kreft ved finansiering av 
slik forskning og ved å tilgjengeliggjøre resultatene av 
slik forskning for andre. 

  Klasse 44   Tilveiebringe informasjon rettet mot kreft, herunder via 
et globalt datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296982 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.16, US, 87/687,367 
(210) Søknadsnr.: 201715675 
(220) Inndato: 2017.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Zogenix International Limited, Siena Court, Broadway, 
GB-SL61NJ MAIDENHEAD, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter for behandling av epilepsi. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296983 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714687 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Make-Up Art Cosmetics Inc., 767 Fifth Avenue, US-

NY10153 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Veldedige fondstjenester for å støtte hiv- / 

aidsforskning, hiv-/ aidsbevissthet og hiv-/ 
aidsprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296984 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201615463 
(220) Inndato: 2016.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sapphire Finishing Millls Limited, 7 A-K Main 

Boulevard, Gulberg 2, PK-LAHORE, Pakistan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke inkludert  andre klasser, 

sengetepper; bordduker. 
  Klasse 25   Klær, unntatt klær for seiling; fottøy; hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296985 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201802674 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SCO INVEST TROMSØ AS, Ringvegen 200, 9018 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Levende fisk for menneskelig forbruk 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296986 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.09, US, 87/441,935 
(210) Søknadsnr.: 201714626 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNIPOD U-200 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Insulet Corporation, 600 Technology Park Drive, Suite 
200, US-MA01821 BILLERICA, USA 

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

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

  Klasse 10   Medisinsk utstyr, nemlig, enheter/utstyr for styring av 
diabetes, infusjonspumper, kontrollenheter til 
infusjonspumper og deler og tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296987 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.09, US, 87/441,949 
(210) Søknadsnr.: 201714627 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Insulet Corporation, 600 Technology Park Drive, Suite 

200, US-MA01821 BILLERICA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Medisinsk utstyr, nemlig, enheter/utstyr for styring av 

diabetes, infusjonspumper, kontrollenheter til 
infusjonspumper og deler og tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296988 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714339 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

  Klasse 36   Etablering av fond; Finansiell sponsorvirksomhet; 
Sponsing i form av økonomisk støtte; Økonomisk 
sponsing av underholdningsaktiviteter; Økonomisk 
sponsing av kulturarrangementer; Økonomisk sponsing 
av idrettsaktiviteter. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
Faglige opplæringstjenester; Idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av idretts- og 
kulturaktiviteter; Organisering av show og konserter; 
Organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
Organisering og ledelse av seminarer; Organisering og 
tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; Praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; Tilveiebringelse av 
opplæringskurs; Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 43   Bartjenester, Servering av alkoholholdige drikkevarer, 
Servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; Utendørs 
serveringstjenester av øl og alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296989 
(151) Reg.dato.: 2018.03.20 
(210) Søknadsnr.: 201714331 
(220) Inndato: 2017.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdig 
rusbrus; Cider 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296990 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715029 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novoti Danmark IVS, Jægersborg Allé 1D, DK-2920 
CHARLOTTENLUND, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 

DK-2900 HELLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame; bedriftsledelse; bedriftsøkonomi; 
konsulenttjenester knyttet til markedsføring; HR-ledelse 
og rekruttering; konsulenttjenester knyttet til 
rekruttering, valg av ansatte for andre; bistand i 
forbindelse med lønn; organisering, drift og kontroll av 
salgsprogrammer og salgsfremmende 
tilskyndelsesprogrammer; PR; organisering av messer 
og pop-up butikker; konsulenttjenester knyttet til 
organisering av salgsfremmende kampanjer for 
bedrifter. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, 
inkludert coaching, kurs i personlig utvikling, veiledning, 
salg- og produktopplæring; underholdningsvirksomhet 
og kulturelle arrangementer, inkludert organisering og 
gjennomføring av messer og popup-butikker. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296991 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714282 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPEKTRUM INNOVATION AS, Bleksliveien 210, 1458 

FJELLSTRAND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Boksåpnere, elektriske; bonemaskiner for parkettgulv, 

elektrisk; bonemaskiner og -apparater, elektrisk; 
døråpnere, elektriske; elektriske anordninger for å 
manøvrere gardiner; elektriske apparater for 
lysbuesveising; elektriske apparater til forsegling av 
plastemballasje; elektriske generatorer; elektriske 
loddebolter; elektriske motorer, unntatt for 
landkjøretøyer; elektriske poleringsmaskiner og -
apparater; elektriske rengjøringsmaskiner og -
apparater; elektriske sveiseapparater; 
elektromekaniske apparater for fremstilling av drikker; 
elektromekaniske apparater for tilberedelse av mat; 
eltemaskiner for husholdningsformål [elektriske]; 
emballasjemaskiner; gressklippere [maskiner]; 
håndverktøy [Ikke hånddrevet]; kaffekverner, ikke 
hånddrevne; kjernemaskiner; kjøkkenmaskiner, 
elektriske; kullsyreapparater; maskiner for maling; 
maskiner for skjæring av brød; maskiner og apparater 
for tepperens[elektrisk]; rensemaskiner; støvsugere; 
strikkemaskiner; strykemaskiner; tappemaskiner; 
vindusåpnere, elektriske. 

  Klasse 9   Alarminstrumenter; alarmklokker, elektriske; apparater 
for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; armatur 
[elektrisitet]; audio- og videomottakerapparater; 
bildetelefoner; bryterbokser [elektrisitet]; brytere, 
[elektrisitet]; computer periferiutstyr; deksler for 
elektriske kontakter; diagnoseapparater, ikke for 
medisinske formål; dørbjeller, elektriske; 
elektrisitetsmålere; elektrisitetstellere; elektriske 
akkumulatorer; elektriske apparater for kontroll og 
overvåkning; elektriske batterier; elektriske brytere; 
elektriske gjerder; elektriske installasjoner for å 
forhindre tyveri; elektriske kabler; elektriske koblinger; 
elektriske ledere; elektriske ledninger; elektriske låser; 
elektriske releer; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler; forbindelsesanordninger for 
elektriske ledninger; forbindelsesmuffer for elektriske 
kabler; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingstavler 
[elektrisitet]; forgreiningsbokser [elektrisitet]; halvledere; 
induksjonsapparater, elektriske; induksjonsspoler; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
kabler, elektriske; kobbertråder, isolerte; kontakter, 
elektriske; lysdioder [LED]; ladere; lysende eller 
mekaniske signalanordninger; lysskilt; måleapparater, 
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elektriske; omformere, elektriske; radioapparater; 
radioforsterkere; telefonapparater; telefonkabler; 
trådløse telefoner; transformatorer; transistorer; 
transmitter [telekommunikasjon]; transpondere; trykte 
kretser. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampbehandling, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære behandling; lamper; 
panelovner; apparater for kjøling og frysing; elektriske 
tørkeanordninger for klær; elektriske redskaper for 
koking og steking; elektrisk juletrebelysning; deler og 
tilbehør til forannevnte varer i denne klasse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296992 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715666 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dentsply Sirona Inc., Susquehanna Commerce Center, 
221 West Philadelphia Street, US-PA17401-2991 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Materialer for produksjon av kunstige tenner, 
bindemidler for bruk i produksjon av kunstige tenner. 

  Klasse 10   Tannprotese-elementer inkludert kunstige tenner, 
skallfasetter, og instrumenter for bruk ved tillaging av 
kunstige tenner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296993 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,385 
(210) Søknadsnr.: 201715668 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296994 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715312 
(220) Inndato: 2017.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Precis Digital Holding AB, Alströmergatan 20 A, SE-

11247 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 
0230 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; programvare i form av 

mobilapplikasjoner; dataprogrammer relatert til 
markedsføring og digital markedsføring; 
dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; 
dataprogramvare som muliggjør opplasting, nedlasting, 
utlegning, fremvisning, etikettering, blogging, 
streaming, lenking, deling eller leveringen av andre 
måter av elektroniske medier eller informasjon via data-
og kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer som 
tillater sporing, analyse og tolkning av data.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
bistand ved administrasjon av selskap; kontortjenester; 
markedsføring; digital markedsføring; utarbeidelse av 
reklamestrategier og -løsninger; sosial markedsføring; 
Forretnings forfremmende tjenester (markedsføring); 
reklame for varer og tjenester via Internett for 
tredjeparter; sammenstilling og håndtering av on-line-
databaser og on-line-søkbare databaser; reklame- og 
informasjonsdistribusjon, nemlig tilbud av oppgitt 
reklameplass via det globale datanettverket; 
sammenstilling av on-line databaser inneholdende 
informasjon vedrørende, og i form av sosial 
nettverkstjenester; systematisering av informasjon for 
bruk i databaser; informasjon, rådgivning og 
konsulentbistand til alle de ovennevnte tjenester; 
informasjon og rådgivning vedrørende ovennevnte 
tjenester via blogger.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
organisering og ledelse av praktiske seminarer; 
utarbeidelse og produksjon av kursmateriell distribuert 
på praktiske seminarer; Organisering av praktiske 
seminarer vedrørende merkevarestrategier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296995 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714300 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SALGSPARTNER NORGE AS, Gokstadveien 18, 3216 
SANDEFJORD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Ildtennere [brennbar] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 296996 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201712168 
(220) Inndato: 2017.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HK CONTAINER AS, Lønningsflaten 23, 5258 
BLOMSTERDALEN, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; Bygningsplater av 

metall; Containere av metall; Fenderverk av metall; 
Forankringsbøyer av metall; Forankringsplater; 
Konstruksjoner av metall [bygninger]; Låsebolter; Låser 
av metall, andre enn elektriske; Låser for kjøretøyer av 
metall; Lastepaller av metall; Metallsprinkler; 
Pengeskrin av metall; Prefabrikkerte brygger av metall; 
Rammer av metall for bygging; Sikkerhetsskrin; 
Transportable bygninger av metall; Transportpaller av 
metall. 

  Klasse 12   Bagasjebærere for kjøretøyer; Bagasjevogner; 
Jernbanevogner; Kjølevogner; Lastevogner; Tilhengere 
(kjøretøy]; Tilhengerfester for kjøretøyer; 
Tippeanordninger for vogner [deler av vogner]; 
Understell for vogner; Varebiler. 

  Klasse 39   Befraktningsvirksomhet; Emballering av varer; 
Godsbefraktning; Lagring; Lasthåndtering; 
Spedisjonstjenester; Transportinformasjon; 
Transportmeglingsvirksomhet; Utleie av containere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296997 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,360 
(210) Søknadsnr.: 201715044 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 296998 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201712735 
(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: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296999 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713201 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 4human HRM AS, Postboks 2205, 3112 TØNSBERG, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogramvare; Software; Applikasjoner til 
håndholdte enheter; Elektroniske bøker og 
publikasjoner; elektroniske lagringsmedier; digitalbøker; 
digitalbøker som er nedlastbare fra internett; 
elektroniske ordbøker; nedlastbare elektroniske bøker; 
Software knyttet til HR, HRM, ledelse, personale og 
HMS; Software for nettskytjenester; Mobilapplikasjoner.

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; Personellrekruttering; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; konsultasjoner i 
personalspørsmål; administrasjonstjenester av 
lønninger og personalspørsmål; Rådgivning 
vedrørende hms; Rådgivning vedrørende HRM; 
Rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 
regnskap og personale; systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; fakturering; personellrekruttering; 
utarbeidelse av lønningslister; Kompilering av statistikk 
for næringsformål; Innregistrering av 
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tekstkommunikasjon og data; Gruppering av data i 
databaser; Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester, herunder regnskapsførsel, -
kontroll og -analyse; Utsendelse, utskrivelse og 
behandling av elektronisk faktura; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
Personalutvelgelsestjenester; Markedsundersøkelser; 
Konsulenttjenester innenfor HR og HRM. 

  Klasse 42   Design og drift av computersystemer; Design og 
utvikling av software; installasjon av dataprogrammer; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare og dataprogrammering; oppdatering 
av dataprogrammer; Oppdatering av 
databaseprogramvare; oppdatering av nettsteder; 
Utleie av programvare; Utleie av programvare via 
nettsky; Utlisensiering av programvare; 
Nettskytjenester; utarbeidelse av dataprogrammer og 
software for elektronisk faktura; Hosting av databaser; 
Hosting av dataprogramvare for andre; Hosting av 
minneplass på internett; Hosting av datastyrt data, filer, 
applikasjoner og informasjon; Elektronisk lagring av 
data. 

  Klasse 45   foreløpig kl 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297000 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713582 
(220) Inndato: 2017.10.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSKE DRIKKEVARER AS, Postboks 42 Vinderen, 

0319 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl og Mineralvann 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (untatt øl) 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297001 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715062 
(220) Inndato: 2017.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297002 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201703230 
(220) Inndato: 2017.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Claes Edfeldt, Hallkved 327 B, SE-75597 UPPSALA, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kraftoverføringsvæsker, bremsevæsker; frostvæsker; 
kjølepreparater for luftkondisjoneringsanlegg; kjemiske 
tilsetningsmidler for olje; fettfjerningsmidler for bruk 
under fabrikasjonsprosesser; rensende tilsetninger for 
bensin og diesel, kjemiske rensemidler for tilsetting i 
motorers kjølevann eller motorolje; besparingsmidler 
for drivstoffer; impregneringsmidler for lær og tekstil. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; keramisk lakkbeskyttelse for 
bilder; rustbeskyttelsesmidler; rusthemmende 
preparater i form av overflatebehandling på biler; 
korrosjonshindrende midler; maling for bruk i 
bilproduksjon. 

  Klasse 3   Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til 
sliping; pussemidler; bilpolering; bilvoks; bilshampo; 
felgrens; preparater for rengjøring, beskyttelse og 
konservering av biler, biloverflater, bildekk og hjul; 
fettfjerningsmidler; rustfjerningsmidler; 
lakkfjerningsmidler; vindusspylervæske; 
polymertetningsmasser for rengjøring, glans og 
beskyttelse av eksteriørflater på biler. 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; smøremidler; motordrivstoffer; 
motoroljer for bil; smørefett for bil. 

  Klasse 37   Reparasjonsvirksomhet; bilpleietjenester, herunder 
reparasjon, vedlikehold og rengjøring av biler, lakkering 
av biler, drivstoffpåfylling av biler; inspeksjon av biler og 
tilhørende deler før vedlikehold og reparasjon; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av understell og 
karosseri på biler; smøring av bil; bilpolering; 
rådgivning i forbindelse med bilpleie og -reparasjon. 

  Klasse 40   Akrylbasert overflatebehandling av biler. 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297003 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.30, US, 87/548,375 
(210) Søknadsnr.: 201715047 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Drunk Elephant, LLC, 1600 W. 38th Street, Suite 424, 
US-TX78731 AUSTIN, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 

tannpussemidler (ikke-medisinske); hudpleiepreparater; 
kroppspleiepreparater; hårpleiepreparater; 
skjønnhetsmasker; skjønnhetsserum; øyekrem; 
ansiktsrens; ansiktsmasker; leppepleiemidler; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; hudrens; 
fuktighetshudmasker; fuktighetsgivende kremer; 
rensesåpestykker; skjønnhetskremer for kropp og 
ansikt; fuktighetskremer for kropp og ansikt; 
ansiktspudder; ansiktsoljer; geleer for kosmetisk bruk; 
solpudder; solkrem; hudpleiesett bestående av et 
utvalg av ikke-medisinske hudpleieprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297004 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201711218 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Takeda Austria GmbH, St. Peter-Str 25, AT-4020 LINZ, 
Østerrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297005 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.10.07, JM, 071058 
(210) Søknadsnr.: 201704384 
(220) Inndato: 2017.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Facebook, Inc., 1601 Willow Road, US-CA94025 
MENLO PARK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjons-programmeringsgrensesnitt for 
datasoftware som legger til rette for onlinetjenester for 
sosial nettverksbygging, oppbygging av sosiale 
nettverksbyggingsapplikasjoner og for å tillate 
datagjenfinning, opplasting, nedlasting, tilgang og 
styring; computer software for å muliggjøre opplasting, 
nedlasting, tilgang, posting, visning, karakterisering, 
blogging, strømming, linking, deling eller på annen 
måte tilveiebringe elektronisk media eller informasjon 
via data- eller kommunikasjonsnettverk; software for 
sending av elektroniske meldingsvarsler og 
påminnelser via internett; software for sending og 
mottak av elektroniske meldinger via internett; 
nedlastbar datasoftware for å modifisere utseende og 
muliggjøre overføring av bilder, audiovisuelt og video 
innhold; computer software for samling, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, lagring og deling 
av data og informasjon; computersøkemotor software. 

  Klasse 38   Fotodelings- og videodelingstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av digitale fotofiler, videoer og 
audiovisuelt innhold mellom internettbrukere; 
tilveiebringe tilgang til computer-, elektroniske og online 
databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av data, meldinger, grafikk, 
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bilder, audio, video og informasjon; tilveiebringe online 
forum for kommunikasjon på områder av generell 
interesse; tilveiebringe online kommunikasjonslinker 
som overfører mobilenhets- og internettbrukere til 
andre lokale og globale onlinesteder; legge til rette for 
tilgang til tredjeparters websider eller til annet 
elektronisk tredjepartsinnhold via en universell login; 
tilveiebringe online prateforum (chat rooms), email- og 
umiddelbare (instant) meldetjenester, og elektroniske 
oppslagstavler; audio, tekst og video 
kringkastingstjenester over data- eller andre 
kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, posting, 
visning, modifisering, merking, og elektronisk 
overføring av data, informasjon, audio og video; voice 
over IP-tjenester; telefoni kommunikasjonstjenester; 
tilveiebringe tilgang til computerdatabaser innen 
områdene for sosial nettverksbygging, sosial 
introduksjon og møter og stevnemøter (dating). 

  Klasse 42   Datatjenester, nemlig lage virtuelle fellesskap for 
registrerte brukere til å organisere grupper, delta i 
diskusjoner, motta tilbakemelding fra deres likestilte, og 
delta i sosial nettverksbygging og forretningssamarbeid 
og kommunikasjon; datatjenester, nemlig opptre som 
vert (hosting) for elektroniske fasiliteter for andre for 
organisering og gjennomføring av møter, eventer og 
interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; 
applikasjonstjenestetilbyder (application service 
provider - ASP) inneholdende software for å muliggjøre 
og legge til rette for opplasting, nedlasting, strømming, 
posting, visning, blogging, linking, modifisering, deling 
og på annen måte tilveiebringe elektronisk media eller 
informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
online fasiliteter for andre inneholdende teknologi som 
setter onlinebrukere i stand til å lage personlige profiler 
inneholdende sosial og forretningsinformasjon og å 
overføre og dele slik informasjon mellom mangfoldige 
onlinefasiliteter; tilveiebringe informasjon fra søkbare 
registre og databaser av informasjon, inkludert tekst, 
elektroniske documenter, databaser, grafikk, 
fotografiske bilder og audiovisuell informasjon, på data-
og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbare softwareapplikasjoner for 
sosial nettverksbygging, lage et virtuelt fellesskap, og 
overføring av audio, video, fotografiske bilder, tekst, 
grafikk og data; datatjenester, nemlig tilveiebringe 
søkemotorer for tilegnelse av data på globale 
computer- og kommunikasjonsnettverk; software som 
en tjeneste (software as a service - SAAS) tjenester 
inneholdende software for sending av elektroniske 
meldingsvarsler, og sending og mottak av elektroniske 
meldinger, og via et globalt datanettverk; plattform som 
en tjeneste (platform as a service - PAAS) tjenester 
inneholdende teknologi som tillater bedrifter, 
organisasjoner og enkeltpersoner å lage og 
administrere sin online tilstedeværelse og å 
kommunisere med onlinebrukere informasjon og 
meldinger vedrørende sine aktiviteter, produkter og 
tjenester og delta i sosial nettverksbygging og 
forretningssamarbeid og kommunikasjon; tilveiebringe 
søkemotorer for tilegnelse av data via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online fasiliteter 
for andre som gir brukere muligheten til å opplaste, 
modifisere og dele audio, video, fotografiske bilder, 
tekst, grafikk og data; fildelingstjenester, nemlig 
tilveiebringe online fasiliteter for andre inneholdende 
teknologi som setter brukere i stand til å opplaste og 
nedlaste elektroniske filer.   

  Klasse 45   Internettbasert sosial introduksjon- og 
nettverksbyggetjenester; tilveiebringe sosiale tjenester 
og informasjon innen området for personlig utvikling, 
nemlig selvforbedring, selvrealisering, veldedige, 
filantropiske, frivillige, offentlige og fellesskapstjenester, 
og humanitære aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297006 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.16, US, 87/493,098 
(210) Søknadsnr.: 201709391 
(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: 

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transport av passasjerer og varer; pakking og lagring 
av varer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; 
reisebyråtjenester, nemlig arrangere, reservere og ta 
bestillinger for transport av passasjerer og varer, cruise 
og cruiseskipstjenester, utflukter, turer, ferier og reiser; 
organisering og drift av utflukter, turer, ferier og cruise; 
reiseguide- og reiseinformasjonstjenester; 
arrangementsplanlegging og arrangementstjenester, 
nemlig arrangere, organisere, planlegge og designe 
ferier; informasjon og rådgivning vedrørende alle 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av opplærings- og 
underholdningsinformasjon om lokale attraksjoner og 
steder av interesse og distribusjon av 
markedsføringsmateriale i forbindelse med dette; tilby 
underholdningsaktiviteter, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; kasino [spille] virksomhet; spilltjenester; 
kabarettjenester; nattklubbtjenester; 
billettreservasjonstjenester og bookingtjenester for 
fritidsaktiviteter, fritidsarrangementer og 
underholdningsarrangementer, nemlig show, kino, 
konserter, teater, festivaler og sportsarrangementer; 
helse- og treningsklubbtjenester, nemlig å tilby 
fasiliteter, instruksjoner, klasser og utstyr innen fitness 
og fysisk trening; tilby fasiliteter, instruksjoner, klasser 
og utstyr innen svømmebassenger, fritidsaktiviteter, 
sykling, vannsport og sosiale funksjoner; 
arrangementsplanlegging og styringstjenester; 
kunstutstillinger; informasjon og rådgivning vedrørende 
alle forannevnte tjenester. 

  Klasse 43   Tjenester for tilbringelse av mat og drikke; tilby 
midlertidig innkvartering; matforberedelser; reservasjon 
av midlertidig innkvartering; hotelltjenester; restaurant-, 
catering-, bar og loungetjenester; ferieleirtjenester og 
overnattingstjenester; tilrettelegging av generelle 
fasiliteter for møter, konferanser og utstillinger; 
tilrettelegging av bankett - tilstelninger for spesielle 
anledninger; utleie av rom for å holde sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger; 
reservasjonstjenester for hotellrom; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297007 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715657 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TAIMED BIOLOGICS INC., 3F., No. 607, Ruiguang 
Rd.Neihu Dist., TW-11492 TAIPEI CITY, Taiwan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for forebygging og 

behandling av HIV-1-infeksjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297008 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201707548 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INNOVATION ENERGY AS, Vestmarkbakken 30 D, 
7025 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Avsponende metallbearbeiding maskiner. 

Fresemaskiner for metallbearbeiding. Roterende 
slipemaskiner. Slipemaskiner for metallbearbeiding. 
Fresere [verktøymaskiner]. Frese- og boremaskiner. 
Verktøyslipemaskiner. Fresemaskiner. 
Skjærermaskiner. Møllevalser. Elektrolyseapparater for 
metalfjerning. 

  Klasse 37   Oljeborerør- og oljerørledningsinstallasjon. Oljeboring. 
Utleie av verktøy for oljebrønnboring. 

  Klasse 40   Olje- og gassbrønnbehandling. Bearbeiding av 
metallflater med presisjonsliping og finsliping. 
Bearbeiding av metallflater ved hjelp av 
presisjonslipingsteknikker. Nedsliping. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297009 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.26, US, 87/465,372 
(210) Søknadsnr.: 201715386 
(220) Inndato: 2017.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River Road, 
US-NY10502 ARDSLEY, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av helseinformasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297010 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.26, US, 87/465,440 
(210) Søknadsnr.: 201715385 
(220) Inndato: 2017.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River Road, 

US-NY10502 ARDSLEY, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske produkter, nemlig farmasøytiske og 

biologiske preparater brukt til behandlingen av 
sykdommer, lidelser eller tilstander i nervesystemet. 

  Klasse 10   Medisinske anordninger og innretninger, nemlig 
medisinleveringssystem som fasiliterer leveringen av 
farmasøytiske og biologiske preparater brukt til 
behandlingen av sykdommer, lidelser eller tilstander i 
nervesystemet. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av helseinformasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297011 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201711419 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Spiseklare korn, kornprodukter og frokostblandinger; 

snackbarer basert på korn og/eller frø; snackmat 
inneholdende klaser av granola og smaksatt chips; 
frokostkorn, frokostblandinger; kjeks og småkaker; 
snackbarer; kornbasert snackmat; riskaker og 
riskakeprodukter; korn- og/eller frøkaker og barer 
basert på korn og/eller frø; barer av korn eller 
frokostblandinger og preparater laget av korn eller 
frokostblandinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297012 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201711420 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Spiseklare korn, kornprodukter og frokostblandinger; 

snackbarer basert på korn og/eller frø; snackmat 
inneholdende klaser av granola og smaksatt chips; 

frokostkorn, frokostblandinger; kjeks og småkaker; 
snackbarer; kornbasert snackmat; riskaker og 
riskakeprodukter; korn- og/eller frøkaker og barer 
basert på korn og/eller frø; barer av korn eller 
frokostblandinger og preparater laget av korn eller 
frokostblandinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297013 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201711421 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Spiseklare korn, kornprodukter og frokostblandinger; 

snackbarer basert på korn og/eller frø; snackmat 
inneholdende klaser av granola og smaksatt chips; 
frokostkorn, frokostblandinger; kjeks og småkaker; 
snackbarer; kornbasert snackmat; riskaker og 
riskakeprodukter; korn- og/eller frøkaker og barer 
basert på korn og/eller frø; barer av korn eller 
frokostblandinger og preparater laget av korn eller 
frokostblandinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297014 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715384 
(220) Inndato: 2017.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Conard-Pyle Company, 8 Federal Road, Suite 6, 
US-PA19390 WEST GROVE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Plantejord; vekst- og dyrkingsjord. 
  Klasse 31   Levende planter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297015 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.21, US, 87/693,795 
(210) Søknadsnr.: 201715723 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Ave., US-CA90404 

SANTA MONICA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske produkter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297016 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715351 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD., 4-31, 

Minami-Aoyama 5 chome, Minato-ku, JP-107-8616 
TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Whisky. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297017 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714306 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOUNDCIRCLE AS, Linneaveien 1 A, 1450 
NESODDTANGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for lydgjengivelse; apparater for opptak, 

forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data og bilder; applikasjoner, 
nedlastbare; audio- og videomottakerapparater; 
bærbare cd-spillere; bærbare medieavspillere; bærbare
mp3-spillere; berøringssensitive skjermer og 
kontrollskjermer; berøringsskjermer; bildemiksere; 
dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler; 
dataprogramvare lastet ned fra internett; 
dataprogramvareplattformer; deksler for smarttelefoner; 
digital musikk som er nedlastbar fra internett; digitale 
lydavspillere; digitale videospillere; etuier for laptoper; 
etuier for smarttelefoner; fjernkontrollapparater; 
forhåndsinnspilte musikkvideoer; grafiske 
brukergrensesnitt programvare; grensesnitt for 
datamaskiner; hodetelefoner; hodetelefoner for musikk; 
høyttalere; høyttalere med innebygde forsterkere; 
interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; interaktive berøringsskjemterminaler; 
jukebokser; karaokemaskiner; karaokeutstyr; lyd- og 
videoinnspillinger; lydmiksere; mp3-spillere; 
myntinnkastmekanismer for fjernsynsapparater; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare podkaster; 
nedlastbare video- og lydfiler; omslag for laptoper; 
omslag for nettbrett; øreplugger; øretelefoner; 
programvare; solbriller; vesker for laptoper. 

  Klasse 35   Bedriftsledelse for utøvende kunstnere; innsamling av 
informasjon til databaser; kompilering og 
systematisering av informasjon inn i databaser; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
sammenstilling av statistikk; sortering av data i 
databaser; utvikling og implementering av 
markedsstrategier for andre. 

  Klasse 38   Digitale overføringstjenester for lyd- og videodata; 
elektronisk utveksling av meldinger i form av 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
kommunikasjon av informasjon via datamaskin; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; kringkasting av 
audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett; 
kringkasting av digital lyd; kringkasting av lyd, video og 
multimedia via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; kringkasting på internett; 
kringkastingstjenester for internettradio; lyd- og 
videokringkastingstjenester via internett; overføring av 
data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert 
nedlastbare filer og streamede filer over et globalt 
datanettverk; overføring av lyd- og videoinnhold via 
datanettverk; overføring av lyd, video og data via kabel, 
satellitt, datanettverk, telefonlinjer og isdn-linjer; 
overføring av lyddata via internett; podcasting; 
samtaleromtjenester for sosiale nettverk; streaming av 
data; streaming av lyd- og videomateriale på internett; 
telekommunikasjonstilgang til lydinnhold via internett; 
telekommunikasjonstilgang til videoinnhold via internett; 
tilgang til nettbasert multimediainnhold; tilgang til og 
leie av tilgangstid til en database; tilveiebringelse av 
praterom på internett; trådløs kringkasting. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; 
artistopptredener; bestilling av seter på 
underholdningsarrangementer; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; diskotektjenester; dj-
tjenester; filmfremvisning; filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; forlagstjenester innen digital video, lyd 
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og multimediaunderholdning; fremskaffelse av 
informasjon innen musikk; fremskaffelse av online 
musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, 
ikke nedlastbar; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via internett; 
karaoketjenester; lyd- og videoinnspillingstjenester; 
lydinnspillings- og videounderholdningstjenester; 
musikkforlagstjenester; musikkinnspillingstjenester; 
musikkvideobaserte produksjonstjenester; nattklubber; 
oppføring av forestillinger [live]; organisering av 
dansearrangementer og diskotek; organisering av 
fester [underholdning]; organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; organisering av 
show og konserter; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering og 
presentasjon av direktesendte forestillinger; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
presentasjon av musikalske forestillinger; produksjon 
av lyd-, musikk- og videoinnspillinger; produksjon av 
lydunderholdning; produksjon av musikk; produksjon og 
distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; 
produksjon og utgivelse av musikk; showoppsetninger; 
tilrettelegging av filmarrangementer, 
musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, 
samt direktesendte underholdningsarrangementer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
underholdning og kulturaktiviteter; 
underholdningsklubbtjenester; underholdningstjenester 
fra musikkgrupper; underholdningstjenester fra 
utøvende kunstnere; underholdningstjenester i form av 
forestillinger fra sangere; underholdningstjenester i 
form av konsertforestillinger; underholdningstjenester i 
form av musikkgruppeforestillinger; 
underholdningsvirksomhet; utførelse av 
underholdningsarrangementer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297018 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714646 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DEVELOPMENT SINAPIS AS, Sørkedalsveien 3B, 
0369 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer og applikasjoner (dataprogrammer); 
dataprogrammer og software for arbeidsdeling, deling 
av arbeidsoppgaver og personellrekruttering.  

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; personellrekruttering. 
  Klasse 42   Teknologiske tjenester; utarbeidelse og ajourføring av 

dataprogrammer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297019 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713258 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DIGFO GEIR ANDRÈ STRØMSVOLD, Odderheitunet 
57, 4639 KRISTIANSAND S, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer og databehandlingsutstyr. 
  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgangstid til internett, elektroniske 

oppslagstavler og databaser.  
  Klasse 42   Teknologiske tjenester; utvikling og vedlikehold av 

dataprogrammer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297020 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713245 
(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: 
 OLE SÆTRE, Sersjant Døhlies veg 10, 2070 RÅHOLT, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297021 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713589 
(220) Inndato: 2017.10.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West 
Pico Boulevard, US-CA90035 LOS ANGELES, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare mobilsoftwareapplikasjoner for mobile 
kommunikasjonsinnretninger for bruk ved distribusjon 
av digital video, videofiler og multimedieinnhold.  

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
stemmer, lyd, visuelle bilder og data via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, internett, 
informasjonstjenestenettverk og datanettverk; 
videotorgoverføringstjenester; strømming av 
audiovisuelt og multimedieinnhold via internett; 
overføring og levering av audiovisuelt- og 
multimedieinnhold via internett.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
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løpende multimedieprogrammer innen områdene 
action, drama og sport; tilveiebringe online informasjon 
innen områdene fjernsyns- og videounderholdning 
inneholdende action, komedie, drama og sport via 
internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297022 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201803391 
(220) Inndato: 2018.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VESTFJORD BYGG AS, Plassen 8, 6908 FLORØ, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Byggesettblokker som kan settes sammen 
  Klasse 30   Byggmel 
  Klasse 37   Bygging av boliger på bestilling; Byggvedlikehold; 

Byggevirksomhet; Bygging av butikker; Byggeledelse; 
Bygging av messeboder og -butikker; Reparasjon og 
vedlikehold av byggestillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; Installasjonstjenester for bygging av 
stillaser, arbeids-, og byggeplattformer; 
Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
byggeprosjekter; Konstruksjon og vedlikehold av 
byggekomplekser, boligbygg, boligområder, 
forretningsbygg, kjøpesentre, kontorbygninger og 
parkeringshus 

  Klasse 42   Byggeplanlegging 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297023 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.08, US, 87/481,433 
(210) Søknadsnr.: 201715677 
(220) Inndato: 2017.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Snap Inc., 63 Market Street, US-CA90291 VENICE, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Tilveiebringe en nettside inneholdende online ikke-
nedlastbar software som gjør det mulig for brukere å 
designe og redigere digitale fotografier, videoer, bilder, 
tekst og grafikk; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar software for visning, redigering, integrering, 

opptak, innspilling, forsterking (enhancing) og 
modifisering av digitale fotografier, videoer, bilder, tekst 
og grafikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297024 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201602850 
(220) Inndato: 2016.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc., 1515 Broadway, US-

NY10036 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297025 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714283 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US-
MI48265-3000 DETROIT, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for å sette førere av 
kjøretøyer og passasjerer i forbindelse med hverandre 
og for å koordinere transporttjenester; programvare for 
bruk til planlegging, overvåkning og styring av 
bytransport; andre dataprogrammer. 
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  Klasse 12   Biler og deler og tilbehør til disse; tohjulede 
motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør til disse; 
rullende materiell for jernbaner og deler og tilbehør til 
disse. 

  Klasse 35   Forretningsledelse innen transport- og 
leveringstjenester; forretningsadministrasjon innen 
transport- og leveringstjenester; organisering, drift og 
tilsyn av lojalitets- og bonusprogrammer; drift og 
administrasjon av bildelingstjenester; drift og 
administrasjon av bilutleietjenester; drift og 
administrasjon av utleietjenester for tohjulede 
motorkjøretøyer og sykler. 

  Klasse 39   Utleie av biler; utleie av tohjulede motorkjøretøyer og 
sykler; biltransport; jernbanetransport; sjøtransport; 
lufttransport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297026 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713958 
(220) Inndato: 2017.10.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BØLGEN YOGA HARVEY, Snipeveien 14, 3470 
SLEMMESTAD, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297027 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201802992 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SLETTANE AS, Hevjanåsvegen 51, 3570 ÅL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Fotografering 
  Klasse 42   Arkitekt- og teknikktjenester; Arkitekttjenester for 

design av bygninger 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297028 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,372 
(210) Søknadsnr.: 201715286 
(220) Inndato: 2017.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker for 
forebygging og behandling av virussykdommer, 
autoimmun- og inflammatoriske sykdommer, hjerte- og 
karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, 
smerter, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297029 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713988 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PENA FEDERICO SALAMANDER, Lofsrudhøgda 225, 

1281 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Empanadas (piroger) med forskjellig fyll: kjøtt, 
vegetariansk mat, kylling, fisk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297030 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714662 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FUGL FØNIX HOTEL AS, Torget 1, 5590 ETNE, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller. Formidling av midlertidig losji [hoteller, 
pensjonater]. Hotellreservering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297031 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715304 
(220) Inndato: 2017.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, JP-
TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dobbeltkikkerter, kikkerter, teleskoper, geværsikter, 
optiske sikter, kameraer, digitale kameraer, luper 
(optiske), forstørrelsesglass, forstørrelseslinser og 
andre optiske apparater og instrumenter; deler og 
tilbehør for optiske apparater og instrumenter; laser 
avstandsmålere og andre måleapparater og 
instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297032 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714670 
(220) Inndato: 2017.11.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HAPPY-TOM CHRISTIANSEN, SELJEVEIEN 3 F, 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297033 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201714363 
(220) Inndato: 2017.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Munnvann. 
  Klasse 5   Medisinsk munnvann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297034 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201802676 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NALBANT HOLDING AS, Ullernkammen 12, 0380 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester; Salgsfremmende tjenester 

[for tredjemann]; Promotering av varer og tjenester for 
andre; Markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
Utarbeidelse av kontrakter for fremskaffelse av 
tjenester, for andre; Innkjøp av varer og tjenester for 
andre virksomheter; Promotering av varer og tjenester 
for andre på Internett; Promotere varer og tjenester for 
andre via et globalt datanettverk; Tilveiebringelse av en 
on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer 
og tjenester; Reklame- og salgsfremmende tjenester 

  Klasse 36   Finansielle tjenester utført over internett; Behandling 
av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et 
elektronisk kommunikasjonsnettverk; 
Avbetalingstjenester 

  Klasse 37   Rengjøring av bolighus; Rengjøring av kjøretøyer; 
Rengjøring av industribygninger; Rengjøring av klær; 
Rengjøring av kontorbygninger og forretningslokaler; 
Innvendig og utvendig rengjøring av bygninger; 
Rengjøringstjenester 

  Klasse 38   Elektronisk tjenester innen innsamling og overføring 
av meldinger 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297035 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715269 
(220) Inndato: 2017.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 10181463 Canada Inc., 300-9250 av. du Parc, CA-
QCH2N1Z2 MONTRÉAL, Canada 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Benklær, nemlig bukser, underbukser; kjoler; 
hodeplagg; jakker, topper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297036 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715048 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Drunk Elephant, LLC, 1600 W. 38th Street, Suite 424, 
US-TX78731 AUSTIN, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); hudpleiepreparater; 
kroppspleiepreparater; hårpleiepreparater; 
skjønnhetsmasker; skjønnhetsserum; øyekrem; 
ansiktsrens; ansiktsmasker; leppepleiemidler; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; hudrens; 
fuktighetshudmasker; fuktighetsgivende kremer; 
rensesåpestykker; skjønnhetskremer for kropp og 
ansikt; fuktighetskremer for kropp og ansikt; 
ansiktspudder; ansiktsoljer; geleer for kosmetisk bruk; 
solpudder; solkrem; hudpleiesett bestående av et 
utvalg av ikke-medisinske hudpleieprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297037 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.01, NZ, 1079724 
(210) Søknadsnr.: 201715039 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cobra Labs Limited, Unit 3/9 Oropuriri Road, NZ-4312 
WAIWHAKAIHO, NEW PLYMOUTH, New Zealand 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 297038 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201713961 
(220) Inndato: 2017.10.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THE NATURAL VIKING OLIVER HALLIDAY, 
Gravavegen 49, 3940 PORSGRUNN, Norge 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297039 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201715967 
(220) Inndato: 2017.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.27 
(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 9   Applikasjoner som bringer tilveie informasjon om 

farmasøytiske produkter; applikasjoner som bringer 
tilveie informasjon om helse og helsetjenester. 

  Klasse 44   Fremskaffelse av informasjon om farmasøytiske 
produkter; fremskaffelse av informasjon om helse og 
helsetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297040 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.08, US, 87/600,801 
(210) Søknadsnr.: 201714634 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 
22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk og kosmetiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Reg.nr.: 297041 
(151) Reg.dato.: 2018.03.21 
(210) Søknadsnr.: 201803300 
(220) Inndato: 2018.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DIGITALISERINGSFABRIKKEN AS, Strandgata 31, 

2317 HAMAR, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Softwaretjenester [saas]; Softwareutvikling innen 
rammen av softwarepublisering 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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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: 1055547 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201703857 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 
MÜNCHEN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1188121 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201608796 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 K9 NATURAL FOOD LIMITED, 305 Lincoln Road, 

Addington, NZ-8024 CHRISTCHURCH, New Zealand 
(740) Fullmektig: 

 Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 
Solli, 0204 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 

grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables, seeds, natural plants and 
flowers; malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1197341 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201701039 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BUYUK SEFLER GIDA TURIZM TEKSTIL 

DANISMANLIK ORGANIZASYON EGITIM SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Etiler Mah. Nispetiye, 
Cad. No:89, TR-BESIKTAS ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Temporary accommodation services (including day-

nurseries [crèches]). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263998 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201511034 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2014.09.18, US, 86398500 
(521) Bruk/innarbeidelse Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moroccanoil, Inc., Suite 1200, 16311 Ventura Blvd., 
US-CA91436 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Conditioners; hair shampoo; the aforementioned 
goods containing oil extracted from the argan tree 
originating in Morocco. 

  Klasse 18   Beach bags; cosmetic bags sold empty; cosmetic 
cases sold empty; purses; toiletry bags sold empty; 
toiletry cases sold empty; trunks; wallets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1278707 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201515933 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark consists of an unlocked square with the 

design "+" in the upper right and the numeral "1" in the 
middle on the left, and a rectangle with the word 
"ONEPLUS" in stylized lettering inside on the right; the 
numeral "1", the design "+" and the wording 
"ONEPLUS" have no significance in the relevant trade 
or industry or as applied to the goods listed in the 
application, not geographical significance, not term of 
art, nor any meaning in any foreign language. 

(730) Innehaver: 
 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 18C02, 

18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, 
Binhe Avenue North, Futian District, CN-SHENZHEN, 
GUANGDONG, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software applications, downloadable; 
computer software, recorded; batteries, electric; 
chargers for electric batteries,  all the aforementioned 
goods are intended for smartphones/mobile telephones 
only; smartphones; mobile telephones. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1280559 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201516443 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Derby Cycle Werke GmbH, Siemensstrasse 1-3, DE-
49661 CLOPPENBURG, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating or controlling electricity 
for use in electric vehicles. 

  Klasse 12   Bicycles and parts thereof excluding pneumatic tires 
and tubes for vehicle wheels; electric bicycles and parts 
thereof excluding pneumatic tires and tubes for vehicle 
wheels. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1283104 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201600206 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.03, US, 86649741 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Doppler Labs, Inc., 182 Shipley Street, US-CA94107 
SAN FRANCISCO, USA 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Audio headsets for hearing impaired or medical 
purposes, and earplugs, all for noise reduction for use 
with mobile phones, computers, laptops, tablet 
computers, portable music players, portable radios, 
stationary music players, vehicle sound systems, 
televisions, set-top boxes, digital video recorders, cable 
television boxes, video monitors, gaming consoles, 
communication radios, intercom systems, audio tour 
systems, and streamed internet audio. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1298427 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201606282 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.17, DE, 30 2015 049 

973 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Müthing GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse 35, DE-

59955 WINTERBERG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 42   Technical consultancy and project planning services 
of engineers, chemists, physicists and computer 
specialists; engineering; architectural and construction 
drafting and consultancy; technical surveying and 
technical consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304444 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201608744 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.02, EM, 014753743 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Atos Medical AB, Box 183, SE-24222 HÖRBY, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Plasters, materials for dressings; self-adhesive plates 
for the use of tracheostomy accessories. 

  Klasse 10   Medical apparatus, instruments and accessories for 
examining, treating and monitoring the ears, nose and 
throat and for use in head and throat operations; 
surgical instruments for use for the ears, head, neck, 
nose and throat; surgical and medical instruments, 
namely tracheotomy tubes, tracheotomy cannulas, 
respirators for artificial respiration and products for 
aiding respiration, namely tracheal cannulas, speaking 
valves and heat and moisture exchangers; medical 
prostheses, namely prostheses for the chest, throat 
and neck, voice prostheses, breathing apparatus 
(medical); tracheotomy valves; speaking valves for 
tracheotomy tubes; valves for medical purposes and 
speaking valves for implantation; diaphragms, gaskets 
and valves for implantation in the human body; heat 
and moisture exchangers (hme) for medical purposes; 
parts, fittings and accessories for all the 
aforementioned goods. 

  Klasse 41   Arranging of educational seminars relating to medical 
matters and speech therapy; organisation of 
conferences and symposiums in the field of medical 
research; instruction in the use of medical products; 
publication of medical texts; all the aforesaid services 
relating to laryngectomy. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1307824 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610109 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ONWARD HOLDINGS CO., LTD., 10-5, Nihonbashi 3-

chome, Chuo-ku, JP-103-8239 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals; jewellery cases of precious metals; 

personal ornaments (other than cuff links) [jewellery]; 
earrings; tie clips; tie pins; necklaces; bracelets; 
pendants; rings [trinkets]; cufflinks; unwrought and 
semi-wrought precious stones and their imitations; 
shoe ornaments of precious metal; clocks and watches; 
parts and accessories of clocks and watches; watch 
bands and straps. 

  Klasse 18   Industrial packaging containers of leather; clothing for 
domestic pets; backpacks; shoulder bags; handbags; 
leather shopping bags; tote bags; trunks and travelling 
bags; bags; pouches; vanity cases (not fitted); 
parasols; umbrellas and their parts; walking sticks; 
canes; metal parts of canes and walking sticks; handles 
for canes; saddlery;  leather and fur; purses and wallets 
of precious metals. 

  Klasse 25   Clothing; non-Japanese style outer clothing; coats; 
jackets; pants; trousers; vests; sweaters; shirts; 
nightwear; underwear (underclothing); layettes; 
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing 
caps); camisoles; jerseys; knitwear; skirts; T-shirts; 
parkas; Japanese traditional clothing, namely, kimono; 
sleep masks; aprons (clothing); socks and stockings; 
fur stoles; shawls; scarves (scarfs); gloves and mittens 
(clothing); neckties; neckerchieves; bandanas 
(neckerchiefs); mufflers (clothing); ear muffs (clothing); 
hoods (clothing); nightcaps; headgear for wear; hats; 
caps; garters; sock suspenders; suspenders (braces); 
waistbands; belts for clothing; rain shoes and boots; 
leather shoes; sneakers; boots; men's shoes; women's 
shoes; shoes for infants; masquerade costumes; 
clothes for sports; anoraks; wristbands; clothes for 
water sports; boots for sports; gymnastic shoes; golf 
shoes; soccer shoes; ski boots; snowboarding shoes; 
climbing boots [mountaineering boots; baseball shoes; 
footwear for track and field athletics; horse- riding 
boots;  windsurfing shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316386 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201612629 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, GB, 

UK00003129573 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Macmillan Publishers Limited, The Campus, 4 Crinan 

Street, GB-N19XW LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media, data processing equipment, computers; 
computer software; downloadable electronic content for 
media players; audiovisual teaching apparatus; bags 
adapted for laptops; CDs; CD-ROMs; compact disc 
players; computer game software; software for playing 
games on mobile phones, tablets or portable 
computers; computer software, recorded; computer 
programs, recorded; computer programs 
[downloadable software]; software for mobile phones, 
tablets and portable computers; downloadable software 
for mobile devices; computer keyboards; computer 
peripheral devices; computer memory devices; 
computers; data processing apparatus; disk drives for 
computers; disks, magnetic; downloadable music files; 
downloadable image files; downloadable text files; 
downloadable video files; downloadable exam papers; 
downloadable quizzes; downloadable assessment 
criteria; downloadable educational materials; 
downloadable periodical publications; downloadable 
journals; downloadable dictionaries; downloadable 
reference books; downloadable lecture notes; 
downloadable educational worksheets; downloadable 
slide presentations; downloadable flashcards; 
downloadable vocabulary lists; DVDs; electronic 
publications, downloadable; electronic pocket 
translators; floppy disks; interfaces for computers; 
laptop computers; magnetic data media; magnetic 
tapes; magnetic disks; monitors [computer hardware]; 
mouse pads; notebook computers; tablet computers; 
portable computers; optical discs; optical data media; 
pocket calculators; portable telephones; mobile 
telephones; smartphones; handheld electronic devices 
for teaching and learning; portable electronic devices 
for teaching and learning; handheld electronic devices 
for examination and assessment; portable electronic 
devices for examination and assessment; handheld 
electronic devices for entertainment and reading; 
portable electronic devices for entertainment and 
reading; portable media players; printers for use with 
computers; central processing units; projection 
screens; projection apparatus; sleeves for laptops; 
sleeves for tablet computers; sleeves for portable 
computers; cases for mobile phones, tablets or portable 
computers; sound transmitting apparatus; sound 
recording apparatus; sound reproduction apparatus; 
teaching apparatus; testing apparatus not for medical 
purposes; USB flash drives; video cassettes; 
videotapes; downloadable non-printed 
(electronic) publications; printed publications in 
electronically readable form; printed publications in 
optically recorded form; databases; podcasts; talking 
books; training manuals in the form of a computer 
program; educational software; application software; 
computer programmes for interactive games or 
quizzes; computer software for communicating with 
users of hand-held computers; computer software in 
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the field of electronic publishing; electronic 
whiteboards; satellite telephones; solar powered 
telephones; video communications apparatus; wireless 
telephony apparatus; digital tablets; computer 
apparatus; graphics tablets; handheld computers; 
mobile computers; on-board computers; pocket 
computers for note-taking; stands for computer 
equipment; wearable computers; computer software for 
the provision of training, education, examination and 
assessment; computer software for the provision of 
training, education, examination and assessment for 
operation over computer networks; computer software 
for the provision of training, education, examination and 
assessment for operation by remote computer access; 
magnetic, optical and other disks, magnetic tape and 
other media for electronically recording data or 
software carrying computer data or computer software 
for the provision of training, education, examination and 
assessment; downloadable publications; downloadable 
educational materials including exam papers, course 
materials and lecture notes; downloadable computer 
software; reading glasses; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; adhesive tape dispensers [office requisites]; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household purposes; 
albums/scrapbooks; almanacs; announcement cards 
[stationery]; arithmetical tables; atlases; binding strips 
[bookbinding]; biological samples for use in microscopy 
[teaching materials]; blackboards; blotters; 
bookbindings; bookends; booklets; bookmarkers; 
books; calendars; cards; charts; catalogues; charcoal 
pencils; clipboards; clips for offices; staples for offices; 
bookbinding cloth; comic books; compasses for 
drawing; composing frames [printing]; copying paper 
[stationery]; cords for bookbinding; correcting fluids 
[office requisites]; correcting tapes [office requisites]; 
diagrams; document laminators for office use; 
document files [stationery]; document holders 
[stationery]; drawing materials; drawing pads; drawing 
pens; drawing sets; drawing pins; elastic bands for 
offices; envelopes [stationery]; files [office requisites]; 
flyers; folders for papers; folders [stationery]; printed 
forms; fountain pens; geographical maps; handwriting 
specimens for copying; histological sections for 
teaching purposes; index cards [stationery]; indexes; 
ledgers [books]; magazines [periodicals]; manuals; 
handbooks; marking pens; newsletters; newspapers; 
note books; numbers [type]; pads [stationery]; 
pamphlets; paper; paper sheets [stationery]; paper-
clips; paperweights; pencil leads; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; pencils; pens [office requisites]; 
periodicals; pictures; postcards; posters; printed 
publications; printing type; prospectuses; rubber 
erasers; school supplies [stationery]; song books; 
stickers; teaching materials [except apparatus]; 
terrestrial globes; writing instruments; writing pads; 
writing cases [sets]; writing materials; writing cases 
[stationery]; writing or drawing books; writing paper; 
exercise books; bibles; printed awards; printed 
certificates; reference books; dictionaries; directories; 
reports; magazines; journals; periodicals; exam papers; 
lecture notes; worksheets; quizzes; printed puzzles; 
flashcards; vocabulary lists; paper, books, booklets, 
documents, forms, brochures, cards, instructional and 
teaching materials in Class 16 all relating to the 
training, testing, examination and assessment of 
candidates for educational achievement, and to the 
provision of training, testing, examination and 
assessment services, including computer assisted, 
computer mediated services and on-line services and 
to the provision of distance learning programmes; parts 

and fittings for all the aforesaid goods. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities; online electronic 
publishing of books and periodicals; computer based 
educational services; academies [education]; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of workshops [training]; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; boarding 
schools; schools; club services [entertainment or 
education]; coaching [training]; correspondence 
courses; distance learning courses; education 
information; educational examination; electronic 
desktop publishing; game services provided on-line 
from a computer network; holiday camp services 
[entertainment]; holiday camp services [education]; 
publishing consultancy services; advisory services 
relating to publishing; publishing services; electronic 
publishing services; providing electronic publications; 
publication of printed matter and printed publications; 
language interpreter services; lending libraries; mobile 
library services; providing museum facilities; nursery 
schools; organisation of competitions [education or 
entertainment]; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; physical education; practical 
training; production of radio and television 
programmes; providing online electronic publications, 
not downloadable; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of books; publication of 
reference books; publication of directories; publication 
of manuals; publication of reports; publication of 
magazines; publication of journals; publication of 
periodicals; publication of dictionaries; publication of 
exam papers; publication of lecture notes; publication 
of worksheets; publication of quizzes; publication of 
puzzles; publication of examination marking criteria; 
publication of pamphlets; publication of booklets; 
publication of flashcards; publication of vocabulary lists; 
publication of educational material; publication of 
electronic books online; publication of electronic 
journals online; publication of electronic reference 
books online; publication of directories online; 
publication of manuals online; publication of reports 
online; publication of magazines online; publication of 
periodicals online; publication of dictionaries online; 
publication of exam papers online; publication of lecture 
notes online; publication of educational worksheets 
online; publication of quizzes online; publication of 
puzzles online; publication of examination marking 
criteria online; publication of pamphlets online; 
publication of booklets online; publication of flashcards 
online; publication of vocabulary lists online; publication 
of educational material online; publishing; school 
services (education); sport camp services; teaching 
services; educational services; instruction services; 
tuition; translation; vocational guidance [education or 
training advice]; vocational retraining; writing of texts, 
other than publicity texts; academic examination 
services; adult education services; analysing 
educational test scores and data for others; 
arrangement of training courses; arranging of festivals 
for educational purposes; publication of bibliographic 
information; business educational services; business 
training; computer assisted education services; 
computer assisted examination services; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
development of educational material; educational 
assessment services; educational examination 
services; educational research; provision of educational 
examination facilities; setting of educational standards; 
university education services; university services; 
provision of training, teaching, examination and 
assessment services including such services being 
provided via computer assisted and computer mediated 
means and via on-line means; provision of distance 
learning programmes;  information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services.

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
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design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; hosting of websites; hosting of 
digital content on the internet; hosting of digital content, 
namely on-line journals and blogs; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites for third 
parties; application service provider [ASP], namely, 
hosting computer software applications of others; 
hosting the web sites of others on a computer server 
for a global computer network; creation and 
maintenance of web sites for others and hosting the 
web sites of others; design and development of 
software for processing and distribution of multimedia 
contents; design and development of software for 
compression and decompression of multimedia 
contents; design and development of software for 
processing and distribution of multimedia contents; 
providing electronic verification of online orders of 
digital content and generating electronic permission 
codes which then allow users to access said digital 
content; development of software and hardware for 
data and multimedia content conversion from and to 
different protocols; design of software and hardware for 
data and multimedia content conversion from and to 
different protocols; computerised analysis of technical 
data; technical data analysis services; design services 
relating to books and periodicals; computer 
programming in the fields of multi-media and electronic 
publishing; hosting platforms on the Internet for 
educational purposes; hosting web portals for 
educational purposes; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320626 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201613969 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SE-Blusen Stenau GmbH, Ahauser Str. 79-91, DE-

48599 GRONAU-EPE, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Blouses for women; cardigan blouses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1321793 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201614297 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.16, BX, 1328818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., World Trade 
Center Amsterdam Tower H - Level 25 - Zuidplein 208, 
NL-1077XV AMSTERDAM, Nederland 

(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. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; biodiesel fuel; combustible 
gases for lighting; solidified gases (fuel); gasoline; 
gaseous fuels; petrol; hydrocarbon fuel; paraffin; raw or 
refined petroleum. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
buildings of metal; packaging containers of metal; ducts 
and pipes of metal for transporting energy-producing 
materials, in particular gas and petroleum; tanks of 
metal for containing gas, oil and their derivatives. 

  Klasse 7   Machine tools; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incubators for 
eggs; mechanical tools for the energy, chemical, metal, 
food, beverages and agricultural industries. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land and air. 
  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; non-metal pipes and ducts for transporting 
energy-producing materials (petroleum, gas and 
derivatives thereof), asphalt, bitumen. 

  Klasse 22   Ropes and string; nets; tents, awnings and tarpaulins; 
sails; sacks (bags) of textile, for packaging; bags 
(sacks) for the transport and storage of materials in 
bulk (not included in other classes); padding and 
stuffing materials (except of paper, cardboard, rubber 
or plastics); raw fibrous textile; raw fibrous textile 
materials; raw cotton. 

  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use; cotton thread and 
yarn. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; textiles; bath linen 
(except clothing); bed linen; household linen; table linen 
of textile; face towels of textile; canvas for tapestry or 
embroidery; cloth; travelling rugs (lap robes); curtains 
of textile; wall hangings of textile; nonwoven textile 
fabrics; cotton fabrics. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
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vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products; raw 

and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables; natural plants and flowers; live animals; 
foodstuffs for animals; malt. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; market studies; import-
export agency services; wholesale services; import and 
export agency services for products in the energy, 
chemical, metal, food, beverage and agricultural 
industries; layout services for advertising purposes in 
the energy, chemical, food, metal, beverage and 
agricultural industries; retail or wholesale of energy, 
chemical, food, beverage, metal and agricultural 
products; distribution of sample for energy, chemical, 
metal, food, beverage and agricultural products; public 
relations. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financing services; credit and loans 
services; electronic funds transfer and insurance. 

  Klasse 37   Building Construction. 
  Klasse 38   Telecommunications; telecommunications services 

provided via fiber optic, wireless and cable networks. 
  Klasse 39   Transport (by land or air); packaging and storage of 

energy, chemical, metal, food, beverage and 
agricultural products. 

  Klasse 40   Processing and transforming of energy and metal; 
processing of chemicals; processing of raw materials. 

  Klasse 42   Scientific services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; 
scientific and industrial services and research and 
design relating to geological surveys; geological 
operations; geological prospecting; surveying; research 
analysis; chemical research and development; 
engineering in the field of energy; physics research and 
development; inspection of oilfield and natural gas 
wells; computer programming; computer software 
design; chemical analysis; bacteriological research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1323164 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201712731 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stulz GmbH, Holsteiner Chaussee 283, DE-22457 
HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Air conditioning installations; air-conditioning 

apparatus; steam generating apparatus; apparatus for 
heating; apparatus for refrigerating, apparatus for 
ventilating; apparatus for drying; apparatus for water 
supply. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1325520 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201615588 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.13, GB, 

UK00003159350 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neon Management Services Limited, 20 Gracechurch 
Street, GB-EC3V0BG LONDON, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Financial services; insurance and reinsurance 
underwriting; insurance and underwriting agency 
services; insurance claims processing; insurance 
brokerage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327099 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201712732 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crimson International Assets LLC, 1001 US Route 202, 
US-NJ08869-0606 RARITAN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Field service organization which provides local 

technical support, namely, diagnosis, repair and 
maintenance services related to medical diagnostic 
apparatus and instruments, excluding the field of 
orthopedics. 

  Klasse 42   Technical support services, namely, help desk 
services for technical service and support; professional 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; provision of online 
technical support documentation, all related to medical 
diagnostic apparatus and instruments, excluding the 
field of orthopedics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1328004 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201700521 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Light blue, dark blue and red. 

(730) Innehaver: 
 Sea Value Europe B.V., Melkrijder 16 1ste verdieping, 

NL-3861SG NIJKERK, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, poultry and game; canned meat. 
  Klasse 30   Spices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330845 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201701823 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.03, US, 86928017 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERED BY MAGIC LEAP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MAGIC LEAP, INC., 7500 W Sunrise Blvd, US-
FL33322 PLANTATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer hardware; 
scientific, photographic, cinematographic, optical, and 
teaching apparatus and instruments, namely, hardware 
and software for use in enabling computers, handheld 
consoles, tablet computers, mobile devices, and mobile 
phones to provide virtual world experiences; apparatus 
for recording and other digital recording media, namely, 
audio recorders and video recorders; data processing 
apparatus; computer central processing units; 
computer software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software and 
display screens for connection to computers, tablet 
computers, mobile devices, and mobile phones in order 
to enable virtual world experiences; goggles for 
enabling virtual world experiences; 2-dimensional and 
3-dimensional head-mounted video displays; human 
computer interface hardware, namely, headsets, 
remote control units, and wearable peripherals for 
connecting with computers and portable computers; 
human computer interface software for interacting with 
and transferring and receiving audio-visual content, 
documents, files, and data in the field of business and 

entertainment; computer hardware; video display 
hardware, video display software; near-eye display 
optics; virtual reality game software. 

  Klasse 16   Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment publications, 
namely, books, newspapers, photographs, magazines 
and periodicals in the fields of virtual reality, augmented 
reality, computer hardware and software, technology, 
current events, medicine, culture, pop culture, music, 
concerts, food, style, apparel, toys, home office 
products, news, entertainment, education, cultural 
events, lifestyle and sports, and blogs about 
information relating to technology for delivering virtual 
world experience; printed educational publications, 
namely, books, magazines, periodicals and teaching 
materials in the fields of virtual reality, augmented 
reality, computer hardware and software, technology, 
current events, medicine, culture, pop culture, music, 
concerts, food, style, apparel, toys, home office 
products, news, entertainment, education, cultural 
events, lifestyle and sports, and blogs about 
information relating to technology for delivering virtual 
world experience; children's interactive educational 
books. 

  Klasse 28   Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games adapted 
for use with an external display screen or monitor; hand 
held units for playing video games adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand held units 
for playing electronic games adapted for use with an 
external display screen or monitor; hand held units for 
playing electronic games; electronic educational game 
machines for children; electronic games for the 
teaching of children. 

  Klasse 35   On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports programming, 
major motion pictures, streaming audiovisual and 
multimedia content and educational programming; on-
line advertising and marketing services; advertising and 
promotional services; Internet advertising services; 
digital advertising services; advertising and marketing; 
on-line advertising on a computer network. 

  Klasse 38   Computer services, namely, providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users 
concerning consumer product reviews, consumer 
product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction with 
other computer users concerning topics of general 
interest; computer services, namely, providing on-line 
forums for electronic transmission of messages among 
computer users concerning product reviews and 
product purchasing information; computer services, 
namely, computer aided transmission of text, static 
images, video and sound through a portable electronic 
device; streaming of television shows via a global 
computer network; web media services, namely, 
streaming of audio, visual and audiovisual material via 
a global computer network. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing information 
relating to movies, television shows, music, magazines, 
books, audiobooks, and games; providing on-line 
publications featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of books, magazines, 
brochures, pamphlets, newspapers, articles, manuals, 
newsletters, journals, workbooks, periodicals, and 
catalogs in the field of entertainment, accessible via a 
website; providing on-line publications, via a website, 
featuring non-downloadable series of fiction books and 
series of fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line non-
downloadable musical performances and musical 
videos, accessible via a website; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
news reporting services featuring news and information 
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in the field of entertainment relating to movies, 
television shows, music, magazines, books, 
audiobooks, entertainment based computer 
applications, games, entertainment based cloud 
computing, and entertainment information on the 
Internet; entertainment services, namely, providing on-
line reviews of fiction and non-fiction books and 
movies, television shows, music, magazines, 
audiobooks, and games; rental of electronic books, 
films, movies, and pre-recorded videos that may be 
downloaded from a global computer network; 
entertainment services, namely, providing online non-
downloadable comic books and graphic novels; 
publication of blogs on the Internet and provision of 
gaming and educational information in the field of 
technology for delivering virtual world experiences, 
such services accessible via a website; providing 
internally created instructional and educational 
information, accessible via a website, about virtual 
world experience games that are delivered by software 
and hardware technologies. 

  Klasse 42   Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, interacting 
with and transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; computer services, 
namely, computer aided graphic design; computer 
services, namely, providing information in the fields of 
technology and software development via a global 
computer network; computer technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in 
electronic storage of data; computer services, namely, 
computer software development in the field of mobile 
applications; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields of 
personal productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld computers, 
laptops and mobile electronic devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
for business, namely, software for connecting doctors 
with medical patients and providing medical information 
to doctors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330848 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201701826 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.13, US, 87102044 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAGIC LEAP, INC., 7500 W Sunrise Blvd, US-
FL33322 PLANTATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer hardware; 
scientific, photographic, cinematographic, optical, and 

teaching apparatus and instruments, namely, hardware 
and software for use in enabling computers, handheld 
consoles, tablet computers, mobile devices, and mobile 
phones to provide virtual world experiences; apparatus 
for recording and other digital recording media, namely, 
audio recorders and video recorders; data processing 
apparatus; computer central processing units; 
computer software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software and 
display screens for connection to computers, tablet 
computers, mobile devices, and mobile phones in order 
to enable virtual world experiences; goggles for 
enabling virtual world experiences; 2-dimensional and 
3-dimensional head-mounted video displays; human 
computer interface hardware, namely, headsets, 
remote control units, and wearable peripherals for 
connecting with computers and portable computers; 
human computer interface software for interacting with 
and transferring and receiving audio-visual content, 
documents, files, and data in the field of business and 
entertainment; computer hardware; video display 
hardware, video display software; near-eye display 
optics; virtual reality game software. 

  Klasse 16   Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment publications, 
namely, books, newspapers, photographs, magazines 
and periodicals in the fields of virtual reality, augmented 
reality, computer hardware and software, technology, 
current events, medicine, culture, pop culture, music, 
concerts, food, style, apparel, toys, home office 
products, news, entertainment, education, cultural 
events, lifestyle and sports, and blogs about 
information relating to technology for delivering virtual 
world experience; printed educational publications, 
namely, books, magazines, periodicals and teaching 
materials in the fields of virtual reality, augmented 
reality, computer hardware and software, technology, 
current events, medicine, culture, pop culture, music, 
concerts, food, style, apparel, toys, home office 
products, news, entertainment, education, cultural 
events, lifestyle and sports, and blogs about 
information relating to technology for delivering virtual 
world experience; children's interactive educational 
books. 

  Klasse 28   Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games adapted 
for use with an external display screen or monitor; hand 
held units for playing video games adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand held units 
for playing electronic games adapted for use with an 
external display screen or monitor; hand held units for 
playing electronic games; electronic educational game 
machines for children; electronic games for the 
teaching of children. 

  Klasse 35   On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports programming, 
major motion pictures, streaming audiovisual and 
multimedia content and educational programming; on-
line advertising and marketing services; advertising and 
promotional services; Internet advertising services; 
digital advertising services; advertising and marketing; 
on-line advertising on a computer network. 

  Klasse 38   Computer services, namely, providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users 
concerning consumer product reviews, consumer 
product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction with 
other computer users concerning topics of general 
interest; computer services, namely, providing on-line 
forums for electronic transmission of messages among 
computer users concerning product reviews and 
product purchasing information; computer services, 
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namely, computer aided transmission of text, static 
images, video and sound through a portable electronic 
device; streaming of television shows via a global 
computer network; web media services, namely, 
streaming of audio, visual and audiovisual material via 
a global computer network. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing information 
relating to movies, television shows, music, magazines, 
books, audiobooks, and games; providing on-line 
publications featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of books, magazines, 
brochures, pamphlets, newspapers, articles, manuals, 
newsletters, journals, workbooks, periodicals, and 
catalogs in the field of entertainment, accessible via a 
website; providing on-line publications, via a website, 
featuring non-downloadable series of fiction books and 
series of fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line non-
downloadable musical performances and musical 
videos, accessible via a website; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
news reporting services featuring news and information 
in the field of entertainment relating to movies, 
television shows, music, magazines, books, 
audiobooks, entertainment based computer 
applications, games, entertainment based cloud 
computing, and entertainment information on the 
Internet; entertainment services, namely, providing on-
line reviews of fiction and non-fiction books and 
movies, television shows, music, magazines, 
audiobooks, and games; rental of electronic books, 
films, movies, and pre-recorded videos that may be 
downloaded from a global computer network; 
entertainment services, namely, providing online non-
downloadable comic books and graphic novels; 
publication of blogs on the Internet and provision of 
gaming and educational information in the field of 
technology for delivering virtual world experiences, 
such services accessible via a website; providing 
internally created instructional and educational 
information, accessible via a website, about virtual 
world experience games that are delivered by software 
and hardware technologies. 

  Klasse 42   Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, interacting 
with and transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; computer services, 
namely, computer aided graphic design; computer 
services, namely, providing information in the fields of 
technology and software development via a global 
computer network; computer technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in 
electronic storage of data; computer services, namely, 
computer software development in the field of mobile 
applications; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields of 
personal productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld computers, 
laptops and mobile electronic devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
for business, namely, software for connecting doctors 
with medical patients and providing medical information 
to doctors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1331275 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201701895 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.23, DE, 30 2016 102 

676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sabik Offshore GmbH, Wilhelm-Maybach-Straße 3, 
DE-19061 SCHWERIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing access to information on the Internet; 

providing access to databases; providing access to 
databases on the Internet; providing access to 
information, data, measured values on the Internet; 
electronic data interchange services via Internet 
platforms; providing user access to computer 
programmes in data networks; electronic mail; fax 
services; paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication]; message sending, 
all the aforesaid services not for assistance in the 
parking of vehicles; all the aforesaid services not for 
assistance in the parking of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331624 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201701955 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.23, AU, 1798831 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVERYWHERE LIFE TAKES ME 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Blundstone Australia Pty Ltd, 88 Gormanston Road, 
AU-Tas7009 MOONAH, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Safety and protective footwear. 
  Klasse 25   Footwear including boots and shoes; clothing; 

headgear. 
  Klasse 35   Retailing of footwear, boots, shoes, clothing and 

headgear, including such services provided through 
stores or on-line from a global computer network or the 
internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1331811 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201702100 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.24, EM, 015278476 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, 
Walldürner Strasse 50, DE-74736 HARDHEIM, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for crushing, breaking, grinding and mixing 

solids; machines for mineral processing; rock breaking 
machines; electromechanical machines for chemical 
industry; mechanical tools; modular machine tools; 
modular tools for machines; modular tool [parts for 
machines]; motor driven tools; disintegrators [for 
chemical processing]; machine tools; tools [parts of 
machines]; mills and crushing machines; mills and 
crushing machines, in particular for the chemical, 
ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass 
industry, building material industry, paper industry, 
recycling industry, environmental industry, waste 
industry and for the animal foodstuffs industry; 
disintegrating mills; dry mills; classifier mills; ball mills; 
roller mills; ring and ball mills; ring and ball roller mills; 
pendulum mills; vertical roller mills; centrifugal mills; 
wear segments for crushers; inserts (parts of 
machines) for rock crushers (machines); comminutors 
for solid materials; machines for comminuting; grinding 
mills [for chemical processing]; mills [machines]; 
millstones [machine parts]; impact crushers [machines 
or parts of machines]; pulping machines; trueing 
machines (machines); wearing parts for crushing 
machines and mills (parts of machines); centrifugal 
mills; crushing machines for industrial purposes; 
sizereduction machines for solid materials; crushing 
machines; size reduction machines for rock; size 
reduction machines for hard materials; crushers for 
industrial purposes; shredders [machines] for industrial 
use; motors and engines (except for land vehicles); 
crankcases for machines, motors and engines; 
housings [parts of machines]; casings for industrial 
machines; hangers [parts of machines]; housings [parts 
of machines]; driving devices for machines; milling 
grinding motors; regulators for engines; regulators 
[parts of machines]; control mechanisms for machines, 
engines or motors; holding devices for machine tools; 
tool bits for machines; parts for the aforesaid goods, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332438 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201702203 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.22, EM, 015364078 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sturm Handels GmbH, Graf-Bentzel-Str. 85, DE-72108 
ROTTENBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Sausage skins and imitations thereof; umbrellas and 

parasols; walking sticks; luggage, bags, wallets and 
other carriers; leather and imitation leather, animal 
skins, hides; saddlery, whips and animal apparel; parts 
and accessories for all the aforesaid goods, included in 
this class; briefbags; pouch baby carriers; slings for 
carrying infants; beach bags; clothing for pets; 
alpenstocks; harness fittings; covers for horse saddles; 
wallets; bags for campers; skins of chamois, other than 
for cleaning purposes; kid; attache cases; boxes of 
leather or leather board; net bags for shopping; 
shopping bags; casings, of leather, for springs; casings, 
of leather, for springs; umbrella or parasol ribs; feed 
bags; bits for animals [harness]; walking sticks; purses; 
luggage label holders; animal harnesses; skin 
(goldbeaters' -); rubber parts for stirrups; collars for 
animals; valises; suitcases; suitcase handles; 
handbags; handbag frames; cattle skins; horseshoes; 
hat boxes of leather; bags (game -) [hunting 
accessories]; card cases [notecases]; boxes of leather 
or leather board; boxes of vulcanised fibre; chain mesh 
purses; sling bags for carrying infants; chin straps, of 
leather; garment bags for travel; cat o' nine tails; knee-
pads for horses; vanity cases, not fitted; credit card 
cases [wallets]; leather (imitation -); leather thread; 
straps (leather -); imitation leather; leather leashes; 
leatherboard; straps of leather [saddlery]; leather 
straps; laces (leather -); valves of leather; straps for 
soldiers' equipment; tool bags, empty; muzzles; 
trimmings of leather for furniture; furniture coverings of 
leather; moleskin [imitation of leather]; music cases; 
whips; hides; horse blankets; head-stalls; horse collars; 
randsels [japanese school satchels]; umbrellas; 
umbrella handles; traveling trunks; trunks [luggage]; 
travelling sets [leatherware]; holdalls; leather, unworked 
or semi-worked; butts [parts of hides]; backpacks; bags 
for climbers; riding saddles; saddle trees; saddlecloths 
for horses; fastenings for saddles; saddlery; boxes of 
leather or leather board; blinkers [harness]; umbrella 
covers; frames for umbrellas or parasols; umbrella 
rings; umbrella sticks; straps for skates; keycases; 
school knapsacks; satchels; leather shoulder belts; 
walking stick seats; parasols; sport bags; stirrups; 
stirrup leathers; walking sticks; cane handles; casual 
bags; wheeled shopping bags; hides; haversacks; 
bridoons; shoulder harnesses; pads for horse saddles; 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
business card cases; gut for making sausages; harness 
straps; reins; horse bridles; curried skins; traces 
[harness]; duffel bags; small rucksacks; purses made of 
precious metal; purse frames; handbags; purses and 
pocket wallets; purses, not of precious metal; wrist 
mounted purses. 

  Klasse 25   Headgear; clothing; footwear; parts and accessories 
for all the aforesaid goods, included in this class; heels; 
heelpieces for footwear; albs; suits; babies' pants 
[clothing]; layettes [clothing]; swimming costumes; 
bathing drawers; bathrobes; swimming caps; bath 
sandals; bath slippers; bandanas (scarves); berets; leg 
warmers; clothing of imitations of leather; motorists' 
clothing; clothing; paper clothing; visors [headwear]; 
boas [necklets]; teddies (undergarments); boxer shorts; 
brassieres; chasubles; gowns; knickers; knickers; 
shower caps; insoles; pocket squares; masquerade 
costumes; mittens; fishing vests; football boots; 
gabardines [clothing]; goloshes; gaiters; belts (money -) 
[clothing]; non-slipping devices for footwear; belts 
[clothing]; clothing for gymnastics; gymnastic shoes; 
ankle boots; scarves; gloves [clothing]; slippers; shirt 
yokes; shirts; slips [undergarments]; shirt fronts; 
wooden shoes; trousers; knee-high stockings; stocking 
suspenders; girdles; hats; frames (hat -) [skeletons]; 
jackets [clothing]; jumpers; stuff jackets [clothing]; 
bodices [lingerie]; skull caps; hoods [clothing]; linings 
(ready-made -) [parts of clothing]; ready-to-wear 
clothing; headgear; camisoles; corsets; shoulder wraps; 
neckties; ascots; short-sleeve shirts; bibs, not of paper; 
leather clothing; leggings [trousers]; underwear; 
liveries; detachable collars; maniples; cuffs; coats; 
mantillas; corselets; miters [hats]; robes; muffs 
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[clothing]; caps [headwear]; cap peaks; footmuffs, not 
electrically heated; outerclothing; ear muffs [clothing]; 
combinations [clothing]; slippers; hats (paper -) 
[clothing]; parkas; pelerines; furs [clothing]; pelisses; 
petticoats; ponchos; pullovers; pyjamas; cyclists' 
clothing; welts for footwear; rainwear; skirts; sandals; 
saris; sarongs; neck scarfs [mufflers]; sashes for wear; 
sleepsuits; sleep masks; veils [clothing]; wimples; 
knickers; lace boots; fittings of metal for footwear; 
footwear; footwear soles; footwear uppers; tips for 
footwear; footwear; overalls; aprons [clothing]; sweat-
absorbent underwear; sweat-absorbent socks; sweat-
absorbent stockings; sweat-absorbent underwear; 
dress shields; ski gloves; ski boots; skorts; briefs; 
socks; sock suspenders; athletics shoes; sneakers; 
singlets; athletics vests; boots; ankle boots; boot 
uppers; headbands [clothing]; espadrilles; stoles; fur 
stoles; studs for football boots; beachwear; beach 
shoes; stocking suspenders; stockings; heelpieces for 
stockings; stocking suspenders; tights; sweaters; togas; 
pinafore dresses; knitwear [clothing]; tee-shirts; 
turbans; topcoats; uniforms; underwear; underwear; 
pockets for clothing; valenki [felted boots]; underwear; 
wetsuits for water-skiing; waistcoats; hosiery; top hats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336062 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201703488 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.01, BX, 1325888 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Purac biochem BV, Arkelsedijk 46, NL-4206AC 
GORINCHEM, Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals for use in industry, including chemicals for 
use in chemical, polymers and technical industries; 
chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
polymers and copolymers; adhesive polymers and 
adhesive copolymers; polyols; elastomers, lactide 
based copolymers for use in adhesives used in, 
amongst others, packaging, bookbinding, disposable 
hygiene products, footwear and textile binding; artificial 
and synthetic resins. 

  Klasse 16   Cardboard and/or paper packaging and materials for 
packaging; boxes for packaging; adhesives for 
stationery or household purposes; plastic materials for 
packaging; plastic bags; paper bags; envelopes; labels; 
signs, decals, corrugated board, adhesive tapes and 
labels for stationery or household purposes; plastic 
bags for disposable diapers; paper pads for changing 
diapers; disposable paper products; cardboard. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in the manufacture of 
packing, stopping and insulating materials; packing 
materials [stuffing, padding, cushioning] of rubber and 
plastics and/or of plastics in combination with other 
materials; flexible tubes and pipes (not of metal), foils 
of plastics [semi-finished products], adhesive coated 
foils for use in manufacture, plastic materials in the 
form of foils, adhesive coated films for use in 
manufacture, polymer films for use in manufacture, 
heat sealable plastic laminates for use in manufacture. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343011 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705615 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.12, US, 87136899 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the words RAISED WITHOUT 

Antibiotics in stylized lettering in the upper portion of a 
divided rectangle, with the terms CERTIFIED BY NSF 
in stylized lettering in the bottom portion of a divided 
rectangle. 

(730) Innehaver: 
 NSF International, 789 N. Dixboro Road, US-MI48105 

ANN ARBOR, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Raw, processed or packaged dairy products, meats, 

poultry, fish, seafood, beverages, food ingredients, food 
products made of the aforesaid goods; processed or 
packaged animals, fowl, fish, seafood. 

  Klasse 35   Marketing and sales of raw, processed or packaged 
dairy products, poultry, meats, fish, seafood, 
beverages, food ingredients, food products made of the 
aforesaid goods by producers, manufacturers, 
processors, packers, distributors, restaurants, traders 
and retailers without the use of antibiotics in farming, 
production, manufacturing, processing, distribution, 
storage, marketing and sales methods. 

  Klasse 39   Packaging and storage of raw, processed or 
packaged dairy products, poultry, meats, fish, seafood, 
beverages, food ingredients, food products made of the 
aforesaid goods by producers, manufacturers, 
processors, packers, distributors, restaurants, traders 
and retailers without the use of antibiotics in farming, 
production, manufacturing, processing, distribution, 
storage, marketing and sales methods. 

  Klasse 40   Production and processing of raw, processed or 
packaged dairy products, poultry, meats, fish, seafood, 
beverages, food ingredients, food products by farmers, 
growers, producers and processors without the use of 
antibiotics; production, manufacturing, processing of 
raw, processed or packaged dairy products, poultry, 
meats, fish, seafood, beverages, food ingredients, food 
products made of the aforesaid goods by producers, 
manufacturers, processors, packers, distributors, 
restaurants, traders and retailers without the use of 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.03.26 - nr 13/18

91 
 

antibiotics in farming, production, manufacturing, 
processing, distribution, storage, marketing and sales 
methods. 

  Klasse 44   Raising of animals, livestock, fowl, fish, seafood by 
farmers, growers, producers and processors without 
the use of antibiotics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

Fellesmerkebestemmelser: 
  

 Regulation regarding the use of the Collective Mark  
Article 1  
The following regulation applies to the above collective mark 
(hereinafter referred to as the “Collective Mark”) in the name 
of NSF International, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, 
Michigan, USA 48105 (hereinafter referred to as “NSF”), 
registered under International Reg. No. 1343011 designating 
EU, Switzerland, Great Britain and Norway for the following 
goods and services:  
Cl 29: Raw, processed or packaged dairy products, meats, 
poultry, fish, seafood, beverages, food ingredients, food 
products made of the aforesaid goods; processed or 
packaged animals, fowl, fish, seafood.  
Cl 35: Marketing and sales of raw, processed or packaged 
dairy products, poultry, meats, fish, seafood, beverages, food 
ingredients, food products made of the aforesaid goods by 
producers, manufacturers, processors, packers, distributors, 
restaurants, traders and retailers without the use of antibiotics 
in farming, production, manufacturing, processing, distribution, 
storage, marketing and sales methods.  
Cl 39: Packaging and storage of raw, processed or packaged 
dairy products, poultry, meats, fish, seafood, beverages, food 
ingredients, food products made of the aforesaid goods by 
producers, manufacturers, processors, packers, distributors, 
restaurants, traders and retailers without the use of antibiotics 
in farming, production, manufacturing, processing, distribution, 
storage, marketing and sales methods.  
Cl 40: Production and processing of raw, processed or 
packaged dairy products, poultry, meats, fish, seafood, 
beverages, food ingredients, food products by farmers, 
growers, producers and processors without the use of 
antibiotics; production, manufacturing, processing of raw, 
processed or packaged dairy products, poultry, meats, fish, 
seafood, beverages, food ingredients, food products made of 
the aforesaid goods by producers, manufacturers, processors, 
packers, distributors, restaurants, traders and retailers without 
the use of antibiotics in farming, production, manufacturing, 
processing, distribution, storage, marketing and sales 
methods.  
Cl 44: Raising of animals, livestock, fowl, fish, and seafood by 
farmers, growers, producers and processors without the use 
of antibiotics.  
Article 2  
NSF, the owner of the Collective Mark, is a non-profit 
corporation organized in the State of Michigan, USA. It is 
furthermore an international public health and safety 
organization which has developed a certain standard/protocol 
entitled “NSF Protocol P463-2016, NSF Raised Without 
Antibiotics Certification Program” (hereinafter referred to as 
the “Protocol”) and has applied for a federally registered 
certification mark used to certify that animal products have 
been produced without exposure to antibiotic in compliance 
with the Protocol (Annex 1: The Protocol).  
Article 3  
The Collective Mark can only be used by independent 
organizations whose goods or services have been accredited 
by NSF under the Protocol and who have entered into a 
License Agreement with NSF (hereinafter the “Accredited 
User”).  
Article 4  
The Collective Mark can only be used for the goods and 
services referred to in Article 1 by organizations mentioned in 
Article 3.  
The Collective Mark shall be used for the sole purpose of 

certifying that the Accredited User’s goods and/or services 
satisfy the Protocol and not otherwise. The Accredited User 
may also use the Collective mark in its advertising and 
promotional materials as long as such advertising or 
promotional materials are designed to promote the Accredited 
User’s duly certified goods or services.  
The Accredited User shall comply with the regulation 
regarding use of the Collective Mark and shall require its 
customers and vendors to comply with the same. To the 
extent that the Accredited User permits the use of the 
Collective Mark by a customer or vendor, the Collective Mark 
shall be accompanied by the following statement: “complying 
with NSF Protocol P463-2016 by (the Accredited User’s 
Name).”  
The Collective mark shall not in any case be used for goods 
and services other than those cited in Article 1, unless NSF 
has given prior approval.  
The Collective mark shall be used in accordance with the 
graphic layout adopted at the time of filing, including graphic 
layout, font size and typography.  
The Accredited User shall further comply with instructions 
NSF may establish from time to time with respect to the style, 
appearance and manner of use of the Collective Mark.  
Article 5  
The proper use of the Collective Mark is controlled by NSF.  
Article 6  
The accredited User shall monitor the nature and quality of the 
goods or services certified to meet the Protocol, and comply 
fully with the all provisions set forth in the Protocol, including 
specifically Sections 4.1 through 4.12, and Annexes A and B 
of the Protocol.  
The Accredited User shall maintain evidence of technical 
expertise and ability.  
Upon request of NSF, the Accredited User shall provide to 
NSF copies or accurate reproductions of all materials 
displaying the Collective Mark used by the Accredited User or 
its customers or vendors for review as to compliance, form 
and content.  
The Accredited User shall cease or modify any use, and shall 
ensure that its customers and/or vendors cease or modify use 
that NSF deems not to be in compliance with the Regulation.  
Article 7  
Every person or Accredited Users that breaches one of the 
Articles of this present Regulation will immediately be 
prohibited to use the Collective mark without prejudice to any 
other sanction stipulated in the License Agreement signed 
with NFS.  

NSF decides about every legal action that has to be 
undertaken in Court if the Collective Mark is used in violation 
of law and the present regulations and about the protective 
measures. 

 

Fortsetter neste side. 
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(111) Int.reg.nr: 1344362 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201706063 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, FR, 4312549 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347440 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201706996 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, EM, 015971121 
(540) Gjengivelse av merket: 

METZELER Sleeping comfort as 
never before 

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

 Cooper Standard GmbH, Bregenzer Strasse 133, DE-
88131 LINDAU, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Mattresses for medical use. 
  Klasse 20   Mattresses, not for medical purposes. 
  Klasse 24   Mattress covers, bed linen, underblankets. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353871 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201708842 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFO4C 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Info4C AG, Schneckenmannstrasse 27, CH-8044 
ZÜRICH, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1356153 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201709494 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.19, CH, 697380 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hedoga AG, Oberdorf 4, CH-9055 BÜHLER, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery; essential oils and essences; 
cosmetics; non-medicated preparations for baths; 
massage creams and oils; dentifrices. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products; medical preparations 
containing essential oils and essences, particularly in 
the form of drops, ointments and gels; medicinal sprays 
for the mouth; cooling sprays for medical use; candy, 
pastilles and lozenges for medical use. 

  Klasse 30   Sugar confectionery; sugar-free confectionery; candy 
and pastilles, other than for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1356235 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201709505 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Dechra Pharmaceuticals Plc, 24 Cheshire Avenue, 
Cheshire Business Park, GB-CW97UA LOSTOCK 
GRALAM, NORTHWICH, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Dentifrices; toothpaste, mouthwashes; soaps, 
shampoos; cleaning preparations; impregnated wipes 
for cleaning purposes; skin lotions and skin care 
preparations; animal grooming preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances (including diagnostic preparations and 
substances); medicated ointments, lotions and creams; 
dental preparations and substances; plasters, adhesive 
bands and tapes, dressings, lint, gauzes, absorbent 
cotton, absorbent wadding and bandages; washes for 
animals; pesticides, parasiticides, insecticides, anti-
parasitic collars for animals, insect repellents, anti-
horsefly oils, fly destroying preparations; cement for 
animal hooves; sanitary preparations and substances, 
antiseptics, disinfectants; detergents for veterinary 
purposes; deodorants; diagnostic preparations for 
medical and veterinary purposes; dietetic substances 
adapted for medical and veterinary use, medicated 
food additives and supplements, vitamin preparations; 
medicated animal feed; animal repellents; chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes; gases for 
medical and veterinary purposes; petroleum jelly and 
greases for medical and veterinary purposes; solvents 
for removing adhesive plasters; vaccines; wipes for 
dental purposes; ear cleaners and drops; impregnated 
wipes for medical and veterinary purposes. 

  Klasse 9   Downloadable publications, including product data 
sheets, FAQ (frequent asked questions) sheets and 
information sheets; computer software and 
applications; all the aforesaid relating to 
pharmaceutical, veterinary and surgical matters and 
products (including apparatus and instruments). 

  Klasse 41   Provision of education and training relating to 
pharmaceutical, veterinary and surgical preparations, 
products, apparatus and instruments; provision of 
education and training relating to veterinary services, 
veterinary techniques, veterinary treatments and animal 
healthcare. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1357146 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201709635 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.23, EM, 015767981 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dell Inc, One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Toner; ink jet cartridges (filled). 
  Klasse 9   Hardware (computer-); computers; software; computer 

servers; desktop computers; notebook computers; 
laptop computers; computer components and parts; 
computer monitors; computer memory hardware; 
computer operating software; computer networking 
hardware; network access server hardware; NAS 
(network attached storage); operating software; tablet 
PCs; personal computers; handheld computers; TV 
monitors; printers; scanners; fax machines; computer 
docking station; batteries; battery chargers; power 
adapters; headphones; projectors; speakers; wireless 
controllers to remotely monitor and control the function 
and status of other electrical, electronic, and 
mechanical devices or systems; hard disk drives; CD-
ROM drives; digital video disc drives; optical disk 
drives; computer peripherals; keyboards; computer 
mouse; communications processors; pulse code 
modulating processors; modems; tape drives; pc cards; 
memory cards; smart cards; ethernet cards; memory 
devices; add-on-cards for computers; memory boards; 
electronic memory integrated circuit chips; electrical 
cable; audio cable; communications cables; power 
cables; electric cables; cable connectors; cable 
adapters; coaxial cable connectors; electricity 
connectors; coaxial connectors; power connectors; 
electrical connectors; electronic connectors; adapter 
connectors (electric-); wire connectors (electricity); 
computer operating software; utility software; computer 
software packages; data storage devices; data storage 
apparatus; apparatus for data processing; computer 
software to enable retrieval of data; data processors; 
communications processors; video processors; sound 
processors; voice processors; processors (central 
processing units); data networks; computer networks; 
data transmission networks; computer memories; 
electronic memories; disc memories; external 
memories for cellphones; memories for use with 
computers; operating software; optical data storage 
drives; apparatus for data storage; data processing 
software; computer software for processing market 
information; computer software to enable the provision 
of information via the internet; computer software to 
enable the provision of information via communications 
networks; data protection backup units; computer 
software; network management software; 
telecommunications software; network access server 
operating software; computer software for document 
management; memory storage devices; storage 
apparatus for computer data; storage apparatus for 
computer programs; personal computer application 
software for managing document control systems; 
computer software for the collection of positioning data; 
computer software for analysing market information; 
software for searching and retrieving information across 
a computer network; computer software for creating 
searchable databases of information and data; 
computer hardware; application software for cloud 
computing services; computer interface software; 
computer software for controlling and managing access 
server applications; computer programs for project 
management; computer software applications; 
computer software applications, downloadable; 
computer networks; network management software; 
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computer components and parts; information 
technology and audiovisual equipment; data storage 
media. 

  Klasse 36   Financing services; financing of consumer purchases; 
provision of finance for leasing; financial leasing; credit 
leasing; financial information services; financial 
information, data, advice and consultancy services. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, and repair of computer 
hardware; maintenance and repair of data 
communications networks; maintenance and repair of 
hardware for data processing apparatus; installation of 
storage facilities; installation of hardware for computer 
networks; repair services for electronic business 
equipment; installation of hardware for computer 
systems; maintenance and repair of instruments; 
computer hardware (installation, maintenance and 
repair of -); installation of hardware for computer 
networks; upgrading of computer hardware; installation 
of communications network instruments; maintenance 
and repair of hardware for computer networks; 
maintenance and repair of hardware for data 
communications networks; installation of hardware for 
data network apparatus; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; 
installation of hardware for computer systems; 
installation of computer hardware for electronic data 
processing systems; maintenance and repair of 
computer hardware for telecommunications systems; 
advisory services relating to the installation of 
audiovisual equipment; advisory services relating to the 
installation of communication equipment; advisory 
services relating to the installation of security and 
safety equipment; advisory services relating to the 
maintenance and repair of mechanical and electrical 
equipment; information (repair -); information services 
relating to maintenance of security systems; 
information services relating to installation of security 
systems; providing information relating to safe 
maintenance and repair; providing information relating 
to the repair or maintenance of printing machines; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of telecommunication machines and 
apparatus; providing information relating to the repair or 
maintenance of office machines and apparatus; 
consultancy services relating to installation of 
computers. 

  Klasse 39   Advisory services relating to the distribution of goods.
  Klasse 40   Custom manufacture of computers for others; 

recycling services; providing information relating to 
printing services; providing information relating to the 
rental of printing machines and apparatus. 

  Klasse 41   Education and training services; arranging and 
conducting of classes; seminars; arranging of 
workshops; arranging conferences; provision of online 
training; training relating to computer software; training 
services in the field of computer software development; 
arranging and conducting educational conferences; 
training services relating to computers; training relating 
to computer hardware; training relating to computer 
programmes; training relating to computer techniques; 
computer training; computer training services; 
computer education training; training in computer 
programming; computer training advisory services; 
education services relating to computers; training 
services relating to computer systems; training in the 
development of computer programs; training in the 
design of computer programs. 

  Klasse 42   Computer design and development services; remote 
computer backup services; installation of firmware; 
design, development and implementation of software; 
installation, repair and maintenance of computer 
software; consultancy and advice on computer software 
and in the design and development of computer 
hardware; consultancy in the field of computer 
hardware and computer software; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
advisory and consultancy services relating to computer 
hardware; consultancy relating to computer systems; 
advisory services relating to computer systems design; 

advisory services relating to computer software design; 
computer software technical support services; 
information technology support services; consulting in 
the field of cloud computing networks and applications; 
cloud computing; computer hardware and software 
consulting services; design, development and 
implementation of software; software development, 
programming and implementation; implementation of 
computer programs in networks; design, development 
and implementation of software; design and 
development of computer hardware; computer network 
services; computer software development for others; 
design, maintenance, rental and updating of computer 
software; installation, maintenance, repair and servicing 
of computer software; technical consultancy relating to 
the installation and maintenance of computer software; 
troubleshooting of computer hardware and software 
problems; data migration services; cloud computing 
services; technical consultancy services relating to 
information technology; consultancy and information 
services relating to information technology architecture 
and infrastructure; design and development of 
computer software architecture; design and 
development of computer hardware architecture; 
hosting platforms on the internet; programming of 
software for internet platforms; consultancy relating to 
the design of home pages and internet sites; data 
recovery services; data encryption and decoding 
services; encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; design and 
development of electronic data security systems; 
consultancy in the field of computer security; software 
as a service [SaaS]; providing virtual computer 
environments through cloud computing; application 
service provider [asp], namely, hosting computer 
software applications of others; providing temporary 
use of non-downloadable software applications 
accessible via a web site; providing information about 
the design and development of computer software, 
systems and networks; software as a service; platform 
as a service [PaaS]; design and development of 
computer software; providing virtual computer systems 
through cloud computing; providing virtual computer 
environments through cloud computing; development 
and testing of computing methods, algorithms and 
software; testing of computers; testing of computer 
hardware; testing of computer programs; testing of 
computer software; testing of computing equipment; 
testing of electronic data processing systems; computer 
system monitoring services; monitoring of network 
systems; monitoring of computer systems by remote 
access; computer diagnostic services; providing 
information about the design and development of 
computer software, systems and networks; advisory 
and information services relating to computer software; 
advisory and information services relating to computer 
peripherals; information services relating to information 
technology; services for the provision of technological 
information; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
maintenance of computer software used for operating 
filling apparatus and machines; design and 
development of software for importing and managing 
data; computer rental services; issuing of information 
relating to information technology; analysis of 
information relating to information technology; hiring out 
data processing equipment; leasing of computer 
software; leasing of computer programs; leasing of 
computer apparatus; computer leasing; leasing 
computer facilities; leasing of computer equipment; 
leasing of access to a computer; leasing access time to 
a computer; data warehousing; electronic data storage; 
data duplication and conversion services, data coding 
services; data security services [firewalls]; computer 
programming for data processing; technical design and 
planning of telecommunications networks; design and 
planning services relating to telecommunication 
equipment; planning, design, development and 
maintenance of online websites for third parties; 
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technical advice relating to computers; technical 
advisory services relating to data processing; 
temporary electronic storage of information and data; 
systems analysis (computer -); technical data analysis 
services; development of computer software application 
solutions; installation and customisation of computer 
applications software; website development services; 
programming of operating software for computer 
networks and servers; infrastructure as a service 
[IaaS]; design and development of data storage 
systems; maintenance of computer software relating to 
computer security and prevention of computer risks; 
updating of computer software relating to computer 
security and prevention of computer risks; backup 
services for computer hard drive data; IT security 
services in the nature of protection and recovery of 
computer data; design and development of internet 
security programs; computer programming services for 
electronic data security; design and development of 
electronic data security systems; computer security 
services for protection against illegal network access; 
provision of security services for computer networks, 
computer access and computerised transactions; IT 
consultancy, advisory and information services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358233 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201710050 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, EM, 016118416 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Future Cleaning Technologies BV, Hoppenkuil 27 B, 

NL-5626 DD EINDHOVEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Cleaning machines and equipment (electrical); 
handheld mechanical tillage equipment; compact 
scrubber dryers; machines for wet scrubbing; cleaning 
machines; floor cleaning machines; sweepers; cleaning 
machines having one or more rotating brushes; 
polishing machines; spray extraction devices (cleaning 
machine); floor polishing machines; single disc 
machines; building cleaning machines; hand sweepers 
(electric); staircase cleaning machines; cleaning 
machines and systems consisting of these; carpet 
cleaners (electric); floor cleaning equipment (electric); 
automatic cleaning machines; polishing machines; 
cleaning equipment (electric); vacuum cleaners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359245 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201710337 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.05, EM, 016225799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WAGNER Group GmbH, Schleswigstrasse 5, DE-
30853 LANGENHAGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Fire control apparatus; fire protection apparatus; fire-

extinguishing systems; fire extinguishing apparatus; air 
analysis apparatus; alarms; alarm systems; alarms and 
warning equipment; oxygen regulators; oxygen 
monitors, not for medical purposes. 

  Klasse 11   Air separation apparatus; air treatment equipment; air 
cleaning apparatus; filters for gases [household or 
industrial installations]; air filters; regulating apparatus 
for gas installations; regulating apparatus for gas pipe 
installations; regulating and safety accessories for gas 
pipes; regulating and safety accessories for gas 
apparatus; air filters for industrial use; gas scrubbing 
apparatus; pressure relief apparatus for use with gas 
installations; regulating accessories for gas pipes and 
lines. 

  Klasse 37   Advisory services relating to the installation of fire 
prevention equipment; services for the installation of 
alarms; maintenance and servicing of security alarms; 
rental of gas or air compressors; installation of pipe 
systems for conducting of gases. 

  Klasse 40   Gas production services; gas compression services; 
filtration of gases; air treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359246 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201710338 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.05, EM, 016225807 
(540) Gjengivelse av merket: 

V/P-Line 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 WAGNER Group GmbH, Schleswigstrasse 5, DE-
30853 LANGENHAGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Fire control apparatus; fire protection apparatus; fire-

extinguishing systems; fire extinguishing apparatus; air 
analysis apparatus; alarms; alarm systems; alarms and 
warning equipment; oxygen regulators; oxygen 
monitors, not for medical purposes. 

  Klasse 11   Air separation apparatus; air treatment equipment; air 
cleaning apparatus; filters for gases [household or 
industrial installations]; air filters; regulating apparatus 
for gas installations; regulating apparatus for gas pipe 
installations; regulating and safety accessories for gas 
pipes; regulating and safety accessories for gas 
apparatus; air filters for industrial use; gas scrubbing 
apparatus; pressure relief apparatus for use with gas 
installations; regulating accessories for gas pipes and 
lines. 

  Klasse 37   Advisory services relating to the installation of fire 
prevention equipment; services for the installation of 
alarms; maintenance and servicing of security alarms; 
rental of gas or air compressors; installation of pipe 
systems for conducting of gases. 
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  Klasse 40   Gas production services; gas compression services; 
filtration of gases; air treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363647 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201711610 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.30, GB, 

UK00003240872 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neon Management Services Limited, 20 Gracechurch 
Street, GB-EC3V0BG LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; insurance and reinsurance 

underwriting; insurance and underwriting agency 
services; insurance claims processing; insurance 
brokerage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366763 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201712589 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.02, FR, 17 4 342 563 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATELIER COLOGNE CAFE 
TUBEROSA 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol 
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair 
dyes and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils. 

  Klasse 4   Candles and perfumed candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367604 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201712889 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.26, GB, 

UK00003208841 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue, US-
NY10580 RYE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin care 

preparations; skin moisturizers; body and beauty care 
preparations; powders, cleansers, creams and lotions, 
all for the face, hands and body; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; false nails; adhesives for cosmetic purposes; 
cosmetics; eye cream; eye gels; eye lotions; eye make-
up remover; eye shadow; eye liner; mascara; lipstick; 
lip liner; lip-gloss; make-up foundation; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
preparations for cleaning, moisturising, colouring and 
styling the hair; preparations for cleaning the teeth; 
shaving and aftershave preparations; perfumes; 
fragrances; toilet waters; cologne; deodorants for 
human beings; anti-perspirants for personal use 
(toiletries); essential oils (cosmetic). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367779 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201712923 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.09, US, 87562835 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation - LCA Trademark Department, 
One Microsoft Way, US-WA98052-6399 REDMOND, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio speakers for laptop computers, tablet 

computers, portable computers, portable devices and 
headphone speakers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1367790 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201712927 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, EM, 016410961 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DEVAN CHEMICALS NV, Ninoofsesteenweg, 539, BE-
9600 RONSE, Belgia 

(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; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemical auxiliaries for the textile industry. 

  Klasse 10   Cushions, headrests and mattresses for medical use. 
  Klasse 20   Mattresses; bed bases; bedding (except textiles), 

cushions and headrests (furniture); beds; bedroom 
furniture. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; mattress covers; bed blankets; shams; duvet 
covers; duvets; bed linen; fitted sheets; quilts; tick 
[linen]; mattress covers; sleeping bags. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; sportswear; articles of 
clothing for outdoor activities; socks; stockings; 
underwear. 

  Klasse 40   Treating of textiles, leather, rubber, cloth and fur; 
treatment of clothing, footwear and headgear. 

  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: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367822 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712935 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.05, FR, 4327091 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, Rue 
Léonard de Vinci, FR-91090 LISSES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical reagents used in electrophoretic analyses 

(other than for medical or veterinary use); chemical 
preparations used for carrying out electrophoreses; 
diagnostic preparations other than for medical or 
veterinary use. 

  Klasse 5   Chemical reagents used in electrophoretic medical 
and veterinary analyses; diagnostic preparations for 
medical or veterinary use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367936 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201712958 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GLOBAL RELAX, S.L., Avenida del Oro, 13, ES-45200 

ILLESCAS, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Foot massage apparatus; foot massaging devices; 
body massagers; massage chairs with integrated 
massage apparatus; pillows for therapeutic use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367952 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201712961 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.14, BX, 1357606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 80, 

NL-1011DK AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Electric apparatus for the preparation of hot and cold 
beverages; electric apparatus for making coffee and 
tea; electric coffee machines; electric coffee 
percolators. 

  Klasse 30   Coffee, also coffee in filter packing; coffee-based 
beverages; coffee beverages containing milk, milk 
powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cereals, 
fruits, sugar, herbs or spices or a combination of these 
products; coffee-extracts, instant coffee, coffee 
substitutes; tea, tea-based beverages, leaf tea; herbal 
tea other than for medicinal use; tea-extracts, instant 
tea, tea-substitutes; tea infusions and other not 
medicinal infusions; cocoa, cocoa-based beverages; 
chocolate and chocolate extracts in powder, granulated 
or liquid form; sugar. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 1368010 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201712972 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ERGIS Spólka Akcyjna, ul. Tamka 16, PL-00-349 
WARSZAWA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Food wrappers; films for wrapping foodstuffs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368017 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712977 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.12, EM, 016151409 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daresay AB, Arne Beurlings Torg 3A, SE-16440 
KISTA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Market research and market analysis, including 

business studies; business strategy and planning 
services, digital business strategy services, brand 
testing and positioning. 

  Klasse 42   Software development, programming, design and 
implementation, consultancy and information services 
relating to computer software design; technical 
research, design of digital technology, technical project 
studies, including technical studies regarding users and 
user experience, technological services relating to 
digital strategy, technical testing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368106 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201712993 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, 
JP-150-8554 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Mechanical elements for land vehicles; shafts, axles 

or spindles; bearings; shaft couplings or connectors; 
power transmissions and gearing; shock absorbers; 
suspensions; springs; brakes; automobiles and their 
parts and fittings; non-electric prime movers for land 
vehicles, not including their parts. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368388 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201713040 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.20, EM, 016624066 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Atomic Austria GmbH, Atomic Straße 1, AT-5541 
ALTENMARKT, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Skis; ski bindings and parts therefor; ski poles; cross 

country skis; cross country ski bindings and part 
therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368481 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201713058 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.25, CH, 698656 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, CH-6912 

LUGANO, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical products, veterinary products; 
sanitary products for medical purposes; dietetic 
substances for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for dental fillings and 
dental impressions; disinfectants; products for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

  Klasse 40   Treatment and transformation of pharmaceutical 
products for others. 

  Klasse 42   Research and development of pharmaceutical 
products, scientific and industrial research for the 
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development of medicines and active ingredients, as 
well as consultancy in the field of chemical and 
pharmaceutical technology; engineering services, 
including expertise in the field of chemical and 
pharmaceutical technology. 

  Klasse 45   Reviewing standards and practices to ensure 
compliance with pharmaceutical laws and rules, and 
consultancy relating to regulatory compliance in the 
pharmaceutical field; licensing of intellectual property in
the field of chemical and pharmaceutical technology; 
exploitation of intellectual property rights, particularly 
licensing of intellectual property, including know-how in 
the field of chemical and pharmaceutical technology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368492 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201713062 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, CH, 698981 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
TRIENGEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric machines for household use, namely mixers, 

blenders, can openers, coffee grinders other than 
hand-operated, electric kitchen mills, electric kitchen 
grinders, kitchen machines, juice extractors, milk 
whipping apparatus, electric emulsifiers and mixers, 
salt and pepper mills other than hand-operated, 
condiment grinders, electric whiskers for household 
use, electric knives; parts and accessories, not 
included in other classes, for the above-mentioned 
goods. 

  Klasse 11   Electric coffee filters; electric coffee machines; electric 
espresso machines; electric coffee machines; electric 
coffee percolators; coffee roasters; electric grills; 
toasters; electric waffle apparatus; electric kettles; 
electric cooking utensils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368601 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201713077 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Strasse 55, DE-

24837 SCHLESWIG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Vitamin preparations being dietary supplements; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; dietetic 
foods adapted for medical use; albuminous 
preparations for medical purposes; edible plant fibres 
for medical use; fennel for medical purposes; greases 
for medical purposes; gelatine for medical purposes; 
malted milk beverages for medical purposes; milk of 
almonds for pharmaceutical purposes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; nutritional 
supplements; medicinal oils; herb and food additives in 
powder, capsule or tablet form for medical purposes. 

  Klasse 9   Ergometers; weighing apparatus; measuring 
apparatus; checking (supervision) apparatus; teaching 
apparatus; teaching instruments; weighing scales for 
medical use; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; downloadable 
electronic game programs. 

  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; apparatus for gymnastics; body-training 
apparatus; spring boards (sporting articles); games and 
playthings; bar-bells; tables for table tennis; table tennis 
paddles, platform tennis nets; table tennis requisites; 
fitness exercise machines; gloves (accessories for 
games and home games); stationary exercise bicycles; 
boxing gloves; striking bags; boxing apparatus; chest 
expanders [exercisers]; racing track mats; rollers for 
stationary exercise bicycles; table football tables; 
indoor football tables; billiard table cushions; ninepins; 
billiard cue chalk; billiard balls; billiard cues; billiard 
cues; billiard tables; coin-operated billiard tables; 
billiard cue tips; billiard markers; golf gloves; golf clubs, 
golf bags, with or without wheels; roller skates; in line 
skates; elbow guards (sports articles); knee guards 
(sport articles); protective paddings (parts of sports 
suits); fishing equipment; fish hooks; rods for fishing; 
reels for fishing; rods for fishing; gut and lines for 
fishing; baseball gloves; building games; building 
blocks [toys]; bite sensors (fishing tackle); bob-sleighs; 
bows for archery; archery implements; board games; 
checkers (games); draughtboards; gut for rackets; 
discuses for sports; dominoes; kites; costume masks; 
fencing gauntlets; fencing masks; fencing weapons; 
shuttlecocks; foils for fencing; conjuring apparatus; 
parlour games; paragliders; hang gliders; guns 
(harpoon-sports articles); kite reels; hockey sticks; 
horseshoe games; counters for games; playground 
roundabouts; ninepins; landing nets for anglers; 
climbers' harness; decoys for hunting or fishing; cricket 
bags; bait [artificial]; bladders of balls for games; mah-
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jong; puppets; bowling apparatus and machinery; nets 
for sports; quoits; creels [fishing traps]; ring games; 
slides [playthings]; scooters (toys); strings for rackets; 
chessboards; chess games; swings; rocking horses; 
shin guards (sport articles); targets; batting gloves 
[accessories for games]; sleighs (sport articles); ice 
skates, skating boots; ice skates; skating boots with 
skates attached; snowboards; pools (swimming -) [play 
articles]; swimming floats; flippers for swimming; sail 
boards; skateboards; sole coverings for skis; ski 
bindings; skis; edges of skis; balls for games; playing 
balls; dice; toys for domestic pets; toy vehicles; rackets; 
sailboards; tennis nets; clay pigeons [targets]; clay 
pigeon traps; backgammon games, surf skis; swings; 
cups for dice; darts; flying discs (toys). 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing, and online or catalogue 
mail order, of the following goods: vitamin preparations 
being dietary supplements, dietetic beverages for 
medical purposes, dietetic substances for medical 
purposes, dietetic foods adapted for medical purposes, 
albuminous preparations for medical purposes, edible 
plant fibres for medical purposes, fennel for medical 
purposes, greases for medical purposes, gelatine for 
medical purposes, malted milk beverages for medical 
purposes, milk of almonds for pharmaceutical 
purposes, albuminous foodstuffs for medical purposes, 
dietary supplements for medical purposes, medicinal 
oils, herbal additives and additives for foodstuffs, in 
powder, capsule or tablet form, ergometers, weighing 
apparatus, measuring apparatus, checking 
(supervision) apparatus, teaching apparatus, teaching 
instruments, scales for medical purposes, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, electronic games, medical apparatus, in 
particular apparatus for moving variable weight loads 
for physiotherapy, physiotherapy apparatus, massage 
apparatus, aesthetic massage apparatus, gloves for 
massage, gloves for massage of horsehair, physical 
exercise apparatus, for medical purposes, medical 
apparatus for physical exercises, orthopaedic articles, 
supportive bandages, knee bandages, orthopaedic, 
testing apparatus for medical purposes, blood testing 
apparatus, arterial blood pressure measuring 
apparatus, measuring apparatus for determining body 
fat, diagnostic apparatus for medical purposes, ice 
bags for medical purposes, bandages, elastic, electric 
acupuncture instruments, electrodes for medical use, 
electrocardiographs, galvanic therapeutic appliances, 
belts for medical purposes, gloves for medical 
purposes, condoms, air mattresses, for medical 
purposes, orthopaedic footwear, orthopaedic soles, 
supports for flat feet, arch supports for boots and 
shoes, radiotherapy apparatus, ultraviolet ray lamps for 
medical purposes, vibromassage apparatus, printed 
matter, bookbinding material, books, clothing, footwear, 
headgear, mats and matting, gymnasium mats, 
gymnastic mats, exercise mats and training mats, 
gymnastic and sporting articles, gymnastic and 
gymnasium apparatus, body-building apparatus, spring 
boards (sports articles), dumb-bells, tables for table 
tennis, table tennis paddles, tennis table nets, table 
tennis requisites, machines for physical exercises, 
gloves (accessories for games and home sports), 
stationary exercise bicycles, boxing gloves, punch 
bags, boxing requisites, expanders, treadmills, rollers 
for stationary exercise bicycles, table football, playing 
tables for table football, billiard table cushions, skittles, 
chalk for billiard cues, billiard balls, billiard cues, billiard 
tables, coin-operated billiard tables, billiard cue tips, 
billiard markers, golf gloves, golf clubs, golf bags, with 
or without wheels, in-line roller skates, elbow guards 
(sports articles), knee guards (sports articles), 
protective paddings (parts of sports suits), fishing 
tackle, fish hooks, lines for fishing, reels for fishing, 
rods for fishing, gut for fishing, baseball gloves, building 
games, building blocks (toys), bite sensors (fishing 
tackle), bob-sleighs, bows for archery, archery 
implements, board games, checkers (games), 
checkerboards (games), gut for rackets, discuses for 

sports, dominoes, kites, toy masks, fencing gauntlets, 
fencing masks, fencing weapons, shuttlecocks, fencing 
foils, conjuring apparatus, parlour games, paragliders, 
hang gliders, harpoon guns (sporting articles), kite 
reels, hockey sticks, horseshoe games, counters 
(discs) for games, merry-go-rounds, skittles (games), 
landing nets for anglers, climbers' harness, decoys for 
hunting or fishing, cricket bags, artificial fishing bait, 
bladders of balls for games, Mah-jong, puppets, 
bowling apparatus and machinery, nets for sports, 
quoits, creels (fishing traps), ring games, slides 
(playthings), scooters (toys), strings for rackets, 
chessboards, chess games, swings, rocking horses, 
shin guards (sports articles), targets, batting gloves 
(accessories for games), sleighs (sports articles), ice-
skating boots and ski boots, ice skates, skating boots 
with skates attached, snowboards, swimming pools 
(play articles), floats, flippers for swimming, sailboards, 
skateboards, sole coverings for skis, ski bindings, skis, 
edges of skis, scrapers for skis, wax for skis, balls for 
games, playing balls, dice, toys for domestic pets, toy 
vehicles, rackets, surfboards, tennis nets, clay pigeons 
(targets), clay pigeon traps, backgammon games, 
waterskis, swings, cups for dice, darts, flying discs 
(toys), preserved, dried and cooked fruits, preserved, 
dried and cooked vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk, milk products, edible oils, edible fats, 
seaweed extracts for food, alginates for food, yolk of 
eggs, powdered eggs, white of eggs, white of eggs for 
food, milk beverages, milk predominating, milk 
products, whey, games, playthings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.03.26 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 296825 
(151) Reg.dato.: 2018.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.02.13 

(210) Søknadsnr.: 201802212 
(220) Inndato: 2018.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HELENE TORP-HOLTE, THORVALD MEYERS GATE 
33 D, 0555 OSLO, Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1355337 
(210) Søknadsnr.: 201709208 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.12.11 

(540) Gjengivelse av merket 

MoEx 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  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; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; data 
processing equipment, electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments; batteries; 
apparatus, instruments and cables for electricity; video 
telephones; communications equipment; data collection 
apparatus; housings (casings) for electrical apparatus, 
namely smartphones, mobile telephones, laptop 
computers, e-book readers and tablets; hands free kits 
for phones; electronic units for transmitting audio 
signals; headphones; in-ear headphones; wireless 
headsets for smartphones; telephone headsets; 
headphone-microphone combinations; headsets for 
use with computers; chargers for electric batteries; 
electrical cables for use in connections; couplers [data 
processing equipment]; laptop computers, and 
replacement parts therefor; electronic digitisers; 
electronic notebooks; radio apparatus and instruments; 
keyboards; bags adapted for laptops; loudspeakers; 
speaker enclosures; insulated electrical cables; cables 
and wires; electric and electronic cables, including 
charger cables, video cables, audio cables, network 
cables; USB cables; mouse [computer peripheral]; 
mouse mats; mobile telephones, and replacement parts 
therefor; bags, cases and protective covers, including 
in waterproof form, for electronic devices, namely 
smartphones, mobile telephones, laptop computers, e-
book readers and tablets; dust protection closure 
elements (casings) for mobile telephones; batteries, 
external batteries and battery chargers for mobile 
telephones; mounts for mobile telephones and 
navigation apparatus for use in cars and on bicycles; 
USB cables for mobile telephones and other electronic 
devices; mobile phone docking stations; mobile 
telephone cases made of leather or imitations of 
leather; wireless headsets for use with mobile 
telephones; modems; notebook computers; cell phone 
straps; cordless telephones; electrical transmitters; 
digital transmitters; wireless transmitters; transmitters; 
transmitters of electronic signals; smartphones, and 
replacement parts therefor; docking stations for 
smartphones; smartphones in the form of wristwatches 
(smartwatches); tablet computers, and replacement 
parts therefor; tablet holders adapted for use in cars; 
tablet docking stations; e-book readers, and 
replacement parts therefor; telephone receivers; 
telephone earpieces; covers for telephone receivers; 
computer housings; USB flash drives; transmitters for 
the transmission of electronic signals; screen protectors 
in the form of protective films for mobile telephones and 
other electronic devices; protective covers with an 
integrated battery for mobile telephones and laptop 
computers; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); signal cables 
for IT; motor vehicle adapters for mobile telephones 
and other electronic devices with a USB connection; 

selfie sticks (hand-held stands) and tripods for 
smartphones, cameras and cameras (photography); 
stands for smartphones, tablets, smartwatches and e-
book readers; wall mounts for smartphones, tablets, 
laptop computers, televisions, pc screens (monitors) 
and loudspeakers; lenses for smartphones and tablets, 
and cases and protective cases therefor; sports 
armbands for holding smartphones. 

  Klasse 18   Casual bags; bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging; boxes of leather or leather board; leather 
and imitation leather; leather cloth; boxes made of 
leather. 

  Klasse 28   Bags, cases and protective covers, including in 
waterproof form, for electronic toys, namely portable 
electronic games consoles. 

  Klasse 35   Retail services connected with 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, compact discs, DVDs and other 
digital recording media, data processing equipment, 
electronic navigational and positioning apparatus and 
instruments, batteries, apparatus, instruments and 
cables for electricity, video telephones, 
communications equipment, data loggers, housings for 
electric apparatus, hands-free kits for telephones, 
electronic units for transmitting audio signals, 
headphones, in-ear headphones, wireless headsets for 
smartphones, headsets for telephones, headphone-
microphone combinations, headsets for use with 
computers, chargers for electric batteries, electrical 
connection cables, couplers (data processing 
equipment), laptop computers, and replacement parts 
therefor, electronic digitisation apparatus, electronic 
notebooks, radio apparatus and instruments, 
keyboards, bags adapted for laptops, speakers, 
cabinets for loudspeakers, insulated electric wires, 
wires and cables, electric and electronic cables, 
including charger cables, video cables, audio cables, 
network cables, USB cables, mice (computer 
accessories), mouse pads, mobile telephones, and 
replacement parts therefor, bags, cases and protective 
covers, including in waterproof form, for electronic 
devices and electronic toys, including smartphones, 
mobile telephones, laptop computers, e-book readers, 
tablets, portable electronic games consoles, dust 
protection closure elements for mobile telephones, 
batteries, external batteries and battery chargers for 
mobile telephones, mounts for mobile telephones and 
navigation apparatus for use in cars and on bicycles, 
USB cables for mobile telephones and other electronic 
devices, mobile phone docs, mobile telephone cases 
made of leather or imitations of leather, wireless 
headsets for use with mobile telephones, modems, 
notebooks (computers), mobile phone straps, cordless 
telephones, electric transmitters, digital transmitters, 
wireless transmitters, transmitters, transmitters of 
electronic signals, smartphones, and replacement parts 
therefor, docking stations for smartphones, 
smartphones in the form of wristwatches 
(smartwatches), tablet computers, and replacement 
parts therefor, mounts for tablet computers for use in 
vehicles, docking stations for tablet computers, e-book 
readers, and replacement parts therefor, telephone 
receivers, telephone receivers (hand-held apparatus), 
covers for telephone receivers, computer housings, 
USB keys, transmitters for transmitting electronic 
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signals, screen protectors in the form of protective films 
for mobile telephones and other electronic devices, 
protective covers with an integrated battery, data 
processing apparatus and fittings (electrical and 
mechanical), signal cables for IT, motor vehicle 
adapters for mobile telephones and other electronic 
devices with a USB connection, selfie sticks (hand-held 
stands) and tripods for smartphones, cameras and 
cameras (photography), stands for smartphones, 
tablets, smartwatches and e-book readers, wall mounts 
for smartphones, tablets, laptop computers, televisions, 
PC screens (monitors) and loudspeakers, bags, bags, 
envelopes, pouches, of leather, for packaging, boxes 
made of leather or leatherboard, leather and imitations 
of leather, artificial leather, leather boxes, lenses for 
smartphones and tablets, and cases and protective 
cases therefor, sports armbands for holding 
smartphones. 

 
(730) Innehaver: 

 Konstantin Saoburny, Obere Sehlhofstrasse 5, DE-
42289 WUPPERTAL, Tyskland 

 Innsiger: 
 MOLEX, LLC, 2222 Wellington Court, US-IL60532 -

1682 LIESLE, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295307 
(210) Søknadsnr.: 201704328 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.12.11 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; 

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

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

  Klasse 41   Fotografering 

 
(730) Innehaver: 

 CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG, Fløterhakan 
23, 1920 SØRUMSAND, Norge 

 Innsiger: 
 Cewe Stiftung & Co KGaA, Meerweg 30-32, DE-

26133 OLDENBURG, Tyskland 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.03.12 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 

(111) Reg.nr.: 228302 
(151) Reg.dato.: 2005.09.23 
(180) Reg. utløper: 2025.09.23 
(210) Søknadsnr.: 200409566 
(220) Inndato: 2004.09.21 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

 Lillelam AS, Drammensveien 127, 0277 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Barneklær i ull. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2005.10.03 
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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.: 0687060 
(210) Søknadsnr.: 199802548 
(151) Reg.dato: 1998.01.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.01.19 

(220) Inndato: 1998.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ACCOR, 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY-LES-

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

0118 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Insurance underwriting, issuing of travellers' checks 
and of tokens of value, issuance and distribution of 
tickets and coupons or any other means of payment or 
of exchange. 

  Klasse 39   Passenger and freight transportation; operation of 
ferryboats; vehicle towing; packaging of goods; travel 
information (tourism and travel agencies, booking of 
seats); rental of transportation vehicles; arranging of 
tours; arranging of cruises, travel arrangement; vehicle 
garages; garage rental. 

  Klasse 42   Hotel and restaurant services; temporary 
accommodation; operation of motels, restaurants, 
cafeterias, tea rooms, bars (except clubrooms); 
operation of rest homes, tourist homes, convalescent 
homes and thalassotherapy centers; escorting and 
chaperoning services; operation of beauty and 
hairdressing salons; hotel reservations for travellers; 
rental of clothing, bedding and vending machines; 
printing services. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0957181 
(210) Søknadsnr.: 200804755 
(151) Reg.dato: 2008.02.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.20 

(220) Inndato: 2008.04.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIXCEL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Fixcel Group Oy, Pl 151, FI-00141 HELSINGFORS, 

Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0960124 
(210) Søknadsnr.: 200805932 
(151) Reg.dato: 2008.02.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.12 

(220) Inndato: 2008.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAROC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Paroc OY AB, Energiakuja 3, FI-00180 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

  Klasse 37   Building construction; repair; installation services. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0973144 
(210) Søknadsnr.: 200811189 
(151) Reg.dato: 2008.02.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.20 

(220) Inndato: 2008.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Iseo Serrature SpA, Via S. Girolamo, 13, IT-25055 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Cylinder for locks, locks, padlocks. 
  Klasse 9   Electronic antipanic locks, electric locks, electric 

cylinders for locks, electric strikers. 
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(111) Reg.nr.: 0973145 
(210) Søknadsnr.: 200811190 
(151) Reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.19 

(220) Inndato: 2008.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Iseo Serrature SpA, Via S. Girolamo, 13, IT-25055 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Locks, cylinder locks, padlocks, keys, door hinges, 
metallic gates, doors and shutters, door handles of 
metal, anti-panic handles, non-electric door closers, 
non-electric door openers, hinges of metal, armoured 
doors, bolts, bolts (locks), closures of metal for 
containers, doors of metal, door fittings of metal, door 
knockers, non-electric door springs, stops of metal, 
knobs of metal, latches of metal, locks of metal for 
vehicles, metal chains for use with key rings, pins 
(hardware), spring locks, door stops of metal, window 
stops of metal; common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal;  pipes and tubes of metal; 
safes; ores. 

  Klasse 9   Electric locks, electrical and electronic apparatus for 
doors and gates, radio controllers, transmitters, video 
cameras, safety devices, electric apparatus for use in 
operating gates, shutters and doors; electric door 
closers, electric door openers, encoded cards, 
magnetic encoders, magnets; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, 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 and data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0977734 
(210) Søknadsnr.: 200812711 
(151) Reg.dato: 2008.03.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.03.07 

(220) Inndato: 2008.10.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

KARA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 APERAM STAINLESS FRANCE, 6 rue André Campra, 

FR-93200 SAINT-DENIS, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; unprocessed and 
semi-processed steels, including stainless steels, 
coated steels, coated stainless steels, chrome-plated 
steels, galvanized steels; all products made of these 
materials not included in other classes in the form of 
sheet metal, slabs, foils, strips, blanks, hoops, spools, 
bands, profiled strips, iron slabs, girders, tubes, discs, 
billets; forged, molded, cast, die-cast, pressed, welded 

or machined metal pieces (building materials); metal 
building materials, metal plates for lining for building 
purposes, cladding, planking, roofing, panels of metal; 
metal floors and partitions; transportable metal 
buildings; metal materials for railway tracks; metal 
tanks and containers; street furniture, namely: baskets, 
metal letter-boxes, non-luminous and non-mechanical 
metal signboards, advertising and display boards, 
shelters intended for users of all types of transport 
(metal structures), all these goods made of metal. 

  Klasse 40   Metal processing; treatment of steels especially 
stainless steels, common metals and their alloys; all 
mechanical, thermomechanical or chemical 
transformations of the properties and characteristics of 
metals, direct reduction of iron, metal tempering, 
finishing of metal surfaces, soldering, casting, 
anodizing, chrome-plating, sintering, electrolytic zinc-
plating, phosphatizing, milling, forming, tin-plating, 
galvanization, nickel-plating, rolling, armor plating, 
cutting, polishing, magnetization, plating, drawing, 
pickling, soldering of metals, metal coating, recycling of 
metal goods; treatment of materials during the 
manufacturing of metal goods, namely metal forging, 
pressing, deburring, machining, lamination and forming 
work, vacuum treatment, nitriding, assembling of metal 
profiles. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0977737 
(210) Søknadsnr.: 200812713 
(151) Reg.dato: 2008.03.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.03.07 

(220) Inndato: 2008.10.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 APERAM STAINLESS FRANCE, 6 rue André Campra, 

FR-93200 SAINT-DENIS, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; unprocessed and 
semi-processed steels, including stainless steels, 
coated steels, coated stainless steels, chrome-plated 
steels, galvanised steels; all products made of these 
materials not included in other classes in the form of 
sheet metal, slab, foils, strip, blanks, hoops, spools, 
strips, profiled strips, iron slabs, girders, tubes, discs, 
billets; forged, moulded, cast, die-cast, pressed, welded 
or machined metal pieces; metal building materials, 
metal plates for lining for building purposes, cladding, 
planking, roofing, metal panels; metal floors and 
partitions; transportable metal buildings; metal 
materials for railway tracks, all parts and components 
of metal for railway tracks; metal tanks and containers; 
all metal coating products designed for internal and 
external coverings for small and large electrical 
appliances especially for cooking, refrigerating, 
washing, heating and all furniture, parts and 
components for domestic or canteen kitchens; street 
furniture, namely baskets, metal letter-boxes, non-
luminous and non-mechanical metal signboards, 
advertising and display boards, these products being 
made of metal; metal constructions especially shelters 
intended for users of all types of transport. 

  Klasse 40   Metal processing; treatment of steels especially 
stainless steels, common metals and their alloys; all 
mechanical, thermomechanical or chemical 
transformations of the properties and characteristics of 
metals, direct reduction of iron, metal tempering, 
finishing metal surfaces, soldering, casting, anodizing, 
chrome-plating, sintering, electrolytic zinc-plating, 
phosphatizing, milling, forming, tin-plating, 
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galvanization, nickel-plating, rolling, armour plating, 
cutting, polishing, magnetization, plating, drawing, 
pickling, metal soldering, metal coating, recycling metal 
goods; treatment of materials during the manufacturing 
process of metal goods, namely metal forging, 
pressing, deburring, machining, lamination and forming 
work, vacuum treatment, nitriding, assembling metal 
profiles. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0979242 
(210) Søknadsnr.: 200813486 
(151) Reg.dato: 2008.01.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.01.16 

(220) Inndato: 2008.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOUKY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Noukies SA, Avenue Zénobe Gramme 21, BE-1480 

SAINTES, Belgia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made of these materials, 
not included in other classes; printed matter; articles for 
binding; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office supplies (except 
for furniture); instructional or teaching materials (other 
than apparatus); plastic materials for wrapping (not 
included in other classes); printing characters; printers' 
blocks; books, including children's books; publications; 
strip cartoons; paper napkins; prospectuses; calendars, 
birthday calendars, diaries, address books, personal 
scrap books and diaries, transfers, stickers, postcards, 
greetings cards, bookmarkers, photo albums, plastic 
bags for packaging not included in other classes, 
wrapping paper, pens, pencils, erasers, note pads. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games, toys; gymnastic and sporting articles not 

included in other classes; decorations for Christmas 
trees; playing cards; toys for the bath, infant 
development toys, including infant development mats; 
rattles, mobiles (toys), stuffed (plush) or fabric animals, 
stuffed or fabric toys, toys fastened to strollers or 
pacifiers; plush toys and musical toys. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1271028 
(210) Søknadsnr.: 201513409 
(151) Reg.dato: 2015.06.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.06.10 

(220) Inndato: 2015.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCALIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Rhodia Acetow GmbH, Engesserstrasse 8, DE-79108 

FREIBURG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Unprocessed plastic materials; unprocessed artificial 
resins; cellulose acetate resins, unprocessed, used in 
the manufacture of products by moulding or injection of 
thermoplastics and thermosetting plastics; chemical 
compositions for unprocessed plastic materials, 
compositions for use in the manufacture of plastic 
products, cellulose acetate materials and compositions 
of plastics for moulding and sheet form. 

  Klasse 17   Semi-processed cellulose acetate; gums 
unprocessed, rubber; sheets, wire and flexible pipes of 
rubber; plastic material for moulding thermoplastic and 
thermo-hardening and for moulding under pressure; 
semi-processed plastic materials in form of powder for 
conformation of products by moulding, injection, coiling, 

blowing; semi-processed plastic materials in form of 
coating solutions by throwing and application; semi-
processed plastic materials in rods, tubes, plates, 
stripes, films and filaments. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1275087 
(210) Søknadsnr.: 201514802 
(151) Reg.dato: 2015.09.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.09.17 

(220) Inndato: 2015.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQIVLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 

INGELHEIM, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, excluding nutritional 
supplements, dietary substances and dietetic 
substances. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1276679 
(210) Søknadsnr.: 201515224 
(151) Reg.dato: 2015.05.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.22 

(220) Inndato: 2015.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYAL MAIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Royal Mail Group Ltd, 100 Victoria Embankment, GB-

EC4Y0HQ LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer accessories; mouse mats; computer 
software; computer hardware; application software; 
electronic game software; computer software relating to 
mailing addresses and navigation; maps in digital or 
electronic form; computer software for data handling, 
document management and communications 
management; software for use in data processing; 
software for use in preparing reports based on opinion 
polls; screensavers; films, exposed; video recordings; 
sound recordings; magnetically or optically encoded 
cards; electrical, electronic and optical apparatus and 
instruments, all for use in handling, processing, 
tracking, tracing and sorting of goods, deliveries, mail 
and parcels; measuring and weighing apparatus, letter 
scales; adding and counting machines; computers; 
printers; magnetic data carriers; encoded cards; smart 
cards; scanners; electronic reading devices; software 
for use in financial transactions, software and 
applications for use in transferring funds or processing 
payments to and from others; software for marketing 
and advertising use; pre-recorded compact discs; pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded mini-discs; pre-
recorded video tapes; pre-recorded DVDs; electronic 
diaries; electronic notebooks; electronic publications 
[downloadable]; electronic, magnetic, electro magnetic, 
optical or electro optical media; telecommunications 
apparatus and instruments; personal digital assistants; 
computer navigation apparatus for vehicles; 
calculators; accessories and cases for mobile phones 
or personal digital assistants; calculators; telephone 
cards; credit cards, bank cards, pre-pay cards; films, 
video recordings, sound recordings, pre-recorded 
compact discs and DVDs, computer games; 
downloadable electronic publications, including web 
pages, ringtones, icons, wallpaper, screensavers and 
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software downloadable from the Internet or other 
computer network; podcasts; mousemats, computer 
wrist mats; novelty magnets, fridge magnets; 
magnifying glasses; phone cases; tablet cases; 
computer carrying cases; camera cases; sunglass 
cases; glasses cases; sunglasses; glasses; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Advertising services; marketing services, promotion 
services; provision of space on web sites for 
advertising goods and services; publicity services; 
dissemination of advertising material; building 
advertising and direct marketing campaigns; direct 
marketing services; direct mail advertising; consultancy 
on targeting communications to customers and 
potential customers; operating online advertising 
marketplaces for sellers and buyers of goods and 
services; online auction services; administrative 
processing of bills; customer loyalty services and 
customer club services for promotional and advertising 
purposes; market research services; public relation 
services; business research services; business 
statistical information services; conducting opinion 
polls; rental of office machinery; rental of office 
equipment; business appraisal services; business 
management and business administration services; 
business management assistance and business 
enquiries; business management report services; 
business support services involving processing 
incoming and outgoing communications; document 
reproduction services, photocopying or microfilming; 
photocopying services; data processing services; 
computerised database management relating to 
electronic payments, financial transactions or the 
collection or deposit of packages, items or mail or mail-
order returns; computerised data capture, processing 
and verification related to financial transactions; 
computerised data processing and verification of 
collection or deposit of packages and items of mail; 
computerised data processing and verification of 
collection or deposit of mail-order returns; 
computerised data capture, processing and verification; 
compilation of mailing lists, management of mailing lists 
and mailing list information; compilation of information 
onto a computer database; maintenance of a computer 
database; data cleaning services; data archiving 
services; document handling services; document 
indexing services; computerised file management; 
business support services in the nature of document 
handling of communications; dissemination of business 
information by computer apparatus and networks; 
analysis of business expenditure, budgets and mailing 
costs; statistical studies and provision of statistical and 
of commercial information; marketing and advertising 
services, market research and business analysis 
services; publicity services; advertising; rental of 
advertising space; leasing of advertising space and 
public information message space on street furniture, 
including pillar boxes and stamp vending machines; 
rental of advertising space and public information 
message space on delivery vehicles and delivery men 
uniforms; rental of vending machines, rental of franking 
machines; dissemination of advertising for others via an 
on-line electronic communications network; online and 
Internet retail services in the field of cosmetics, 
toiletries, skin care preparations, dietary supplements, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, key rings, cufflinks, badges 
of precious metal, ornaments made of or coated with 
precious or semi precious metals or stone or imitations 
thereof clothing, footwear, bags for sports, handbags, 
rucksacks, shopping bags, suitcases, travelling bags, 
bicycles, sporting articles and equipment, wrapping 
paper, gift tags, household and kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), 
glassware, porcelain and earthenware, textiles and 
textile goods, confectionery, pastries, baked goods, 
chocolate, desserts, biscuits, ice-cream, frozen 
yoghurts and sorbets, milk products (for food), dietetic 
foods and dietetic preparations, lacteal flour for babies, 

electric beaters, blenders, food processors, electric fruit 
presses, electric razors, electric tin openers, electric 
toothbrushes; provision of information, advice and 
assistance to customers relating to the aforementioned 
services; promoting the goods and services of others; 
direct marketing services; customer loyalty services 
and customer club services for promotional and 
advertising purposes; providing information related to 
the sale of goods and services via an on-line 
searchable database; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforesaid, 
including the provision of such services on-line from a 
computer database or via the Internet. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1310634 
(210) Søknadsnr.: 201610920 
(151) Reg.dato: 2016.05.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.05.19 

(220) Inndato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The University of Manchester, Oxford Road, GB-

M133PL MANCHESTER, Storbritannia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Provision of education and training in the field of 
metacognitive and cognitive therapy relating to 
treatment of distress in cardiac patients by means of 
electronic publication of a training manual. 

  Klasse 44   Metacognitive therapy services relating to treatment of 
distress in cardiac patients; advisory, consultancy and 
information services in relation to all of the aforesaid. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1316396 
(210) Søknadsnr.: 201612632 
(151) Reg.dato: 2016.04.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.08 

(220) Inndato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Arctia Icebreaking Oy, Laivastokatu 9, FI-00160 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Toiletries; perfumery and fragrances; body cleaning 
and beauty care preparations; shower gels; bath soap; 
bath foam. 

  Klasse 9   Animated cartoons; digital music downloadable 
provided from a computer database or the internet; 
cinematographic films; holographic images; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable musical sound recordings; downloadable 
music files; musical video recordings; musical sound 
recordings; musical recordings in the form of discs; 
games software; computer games programmes 
downloaded via the internet [software]; downloadable 
electronic game programs; downloadable computer 
game programs; downloadable video game programs; 
software programs for video games; programmed video 
games contained on cartridges [software]; recorded 
computer game programs; computer games; video 
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game programs; sun glasses; cases for spectacles and 
sunglasses; reflecting discs for wear; bags, cases and 
sleeves for storing and carrying telephones, computers, 
mp3 players, cd-players, dvd players, headphones, 
cameras; mouse mats; covers for mobile phones, 
portable computers and tablets. 

  Klasse 16   Photographs; stationery; scrapbooks, photographic 
albums; notebooks, story books, comic strips, colouring 
books; comic magazines; cards; calendars; paper 
wipes; tissues of paper; table napkins of paper; paper 
table linens; mats [coasters] of card or cardboard; 
pens; penholders; rulers; desk pads; drawing materials 
and instruments; writing instruments and materials; 
pencil cases and boxes; rubber erasers; pads 
[stationery], books; postcards; posters; occasion cards; 
bookends; bookmarkers; stamps; flags of paper; 
stickers [stationery]; pastel crayons; colour pencil sets; 
toilet paper and kitchen roll. 

  Klasse 18   Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
casual bags, wallets, bags, rucksacks and other 
carriers; belt bags and hip bags; cosmetic purses; 
shopping bags; satchels; luggage tags; straps for 
luggage and bags; shoulder belts; collars, leads and 
harnesses for pets. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); mugs; 
bottles and vacuum bottles; statues of china or glass; 
disposable containers; trays; plates, bowls; beverage 
glassware; candlesticks; storage jars; piggy banks; 
works of art made of glass; toothbrushes and 
toothbrush holders; cosmetic and toilet utensils and 
bathroom articles; coupes and vases; bottle openers; 
dishcloths. 

  Klasse 24   Fabric and textile goods; bed clothes; table cloths; 
blankets, pillowcases; duvet covers; curtains; 
handkerchiefs of textile; towels; bed sheets, bed 
covers; shower curtains; cushion covers; cushion 
covers of fabric; textile napkins; place mats; fabrics; tea 
towels; throws. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; belts [clothing]; ties; 
scarves and bandanas; socks and tights; knitted caps, 
headgear, caps with visors; gloves, mittens; 
outerclothing; coats; overalls; boots; slippers; sport 
shoes; sandals; blouses, shirts, pants, skirts, shorts, 
jackets; pyjamas; clothing for children; baby grows; 
underwear, pants, brassieres; bath robes, dressing 
gowns; aprons [clothing]; masquerade costumes; 
swimming costumes; fancy dress costumes. 

  Klasse 28   Games and playthings; decorations for Christmas 
trees; toys, stuffed toys, water toys, wooden toys, toys 
made of plastics; children's multiple activity toys; bags 
specially adapted for sports equipment; board games; 
electronic games; hand-held units for playing electronic 
games; video game apparatus; fishing equipment; 
balloons; jigsaw puzzles; dolls; assemble toys; 
fairground and playground apparatus; mechanical and 
electronic games; playing cards; confetti; paper party 
hats; Halloween masks; masquerade masks; paper 
streamers [party novelties]; nine man's morris sets; toy 
action figurines; practical jokes; games (apparatus for -
); inflatable swimming pools for recreational use [toys]; 
electric action toys; skis, skates, ski boards; flippers for 
swimming or swimming floats; video game apparatus; 
bags, cases and sleeves for storing and carrying 
apparatus for games. 

  Klasse 41   Publishing of stories; production and providing 
cinematographic films, animations, animated cartoons 
and of television programs; organizing parties; 
production of music; production of plays; provision of 
on-line computer games; fan club services in the nature 
of entertainment. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1323878 
(210) Søknadsnr.: 201614997 
(151) Reg.dato: 2016.10.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.20 

(220) Inndato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE WITCHER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CD PROJEKT SPÓLKA AKCYJNA, ul. Jagiellonska 

74, PL-03-301 WARSZAWA, Polen 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Jewellery; medallions; key rings and key chains; 
necklaces [jewellery, jewelry (Am.)]. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets; garment carriers; carriers for 
suits, shirts and dresses; luggage covers; keycases; 
saddlebags; school knapsacks; folio cases; backpacks.

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; underwear; leather 
belts [clothing]. 

  Klasse 28   Games and accessories for games; handheld 
computer games; electronic games; hand held units for 
playing video games; toys; card games; role playing 
games; board games; electronic board games; toy 
figurines; toy action figurines; plastic character toys; 
collectable toy figures. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1338077 
(210) Søknadsnr.: 201704202 
(151) Reg.dato: 2017.02.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.02.11 

(220) Inndato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Martinus J.H.M. Jegerings h.o.d.n. Jegerings 

Marketing, Otto de Visscherestraat 25, NL-5751MP 
DEURNE, Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear; all of the 
aforementioned goods do not relate to cycling and 
cycling accessories. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1355601 
(210) Søknadsnr.: 201709247 
(151) Reg.dato: 2016.10.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.06 

(220) Inndato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 MAEM SPOLKA Z O.O., ul. Bociana 22 A, PL-31-231 

KRAKÓW, Polen 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Parts of engines and pumps; machinery parts to the 
airflow; parts of blowers as machines; parts of blowers 
to prestressing, sucking and transport of gas and loose 
materials; generators of the electricity; 
electromechanical machine parts for shipbuilding; 
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adjusters and valves as machinery parts or of engines; 
cones as parts of machines; cylinders for machines; 
parts of cranes; filters as parts of machines or motors; 
hydraulic and pneumatic devices for opening and 
closing of the flaps and doors as machine parts; 
engines and hydraulic turbines; installations for the 
condensation; steam condensers; dust removal 
installations; bearings as machine parts; diaphragms 
for pumps; expansion vessels as machine parts; 
propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
converters of fuel for internal combustion engines; oil 
separators; piston rings; lubricating rings as machine 
parts; feeders as machine parts; pneumatic conveyors; 
lifters as devices and elevators; pumps and parts for 
heating installations; heat exchangers as machine 
parts; water separators; machines and equipment for 
filtering; filters as parts of machines or motors; hand 
winches for shipbuilding; injectors for engine; engine 
parts and machines for ships; part of marine 
equipment; compressor as a machine; mufflers for 
engines; parts of hydraulic turbines; connector (part of 
the engines). 

  Klasse 11   Device for illuminating; device for heating with the 
exception of electrically heated clothing; device for 
generation of steam with the exception of machinery 
referred to in class 07; devices for cooling, drying, 
ventilation; equipment for water supply; sanitary 
installations; heat exchangers that are not parts of the 
machines; installations and equipment for filtering 
water; desalination installations; water pressure tanks; 
apparatus and equipment for air treatment; level control 
valves in tanks; regulatory and safety fittings for gas 
pipes; water heaters; device for purifying oils; 
accessories for gas and oil burners; sewage purification 
apparatus; parts of boilers; drinking and industrial water 
filters; parts of apparatus and refrigeration installation; 
safety fittings to equipment and water and gas. 

  Klasse 16   Albums; letterheads; writing pads; brochures; posters; 
banners from paper or foil; periodical; paper covers for 
documents; binders; printed matter; printed materials; 
flexible tape for office use; emblems and seals of the 
paper; labels not of textile; plastic film for packaging; 
photos; graphic reproductions; stationery supplies; 
office supplies; indexes; calendars; decals; holders for 
loose cards; post cards; directories; paper clips; 
envelope; books; bookmarks for books; paper to write 
letters; map; stickers; notebooks; images; cover; 
packing bags, of paper or of plastics; stationery; 
posters; plans; manuals; coasters mugs for beer; 
prospectuses; adhesive materials for stationery or 
household; printed publications; boxes made of 
cardboard or paper; paper towels; drawings; paper 
napkins; engravings; signboards of paper or 
paperboard or plastic film; trash bags; exercise books; 
greeting cards; writing instruments. 

  Klasse 35   Transmission of commercial information; the offering 
of goods and services at a distance; services in the 
field of distribution and delivery of advertising 
brochures, sales offers, including through networks-
internet; mediation in the sale of goods via the Internet; 
compilation and provision of packets information; on-
line services: purchase, sale, auctioneering, 
promotional sale and online shops for the sale of parts 
for marine machinery and stationery. 

  Klasse 38   Communication services: voice, text, imaging and 
data via computer networks; provision of an internet 
discussion forum; allocating access to databases; 
internet access services; e-mail services; services for 
immediate notification and text messages; information 
services and consultancy relating to the access to 
databases; transfer of messages, data, voice and video 
via satellite; providing connection to computer 
networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1362701 
(210) Søknadsnr.: 201711298 
(151) Reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.03.31 

(220) Inndato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

KAROQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 SKODA AUTO a.s., tr. Václava Klementa 869, CZ-

29301 MLADÁ BOLESLAV II, Den tsjekkiske republikk 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class, except bicycles, bicycle parts and 
bicycle accessories. 
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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.: 186390 
(151) Reg.dato.: 1997.11.13 
(151) Int. reg. dato: 1997.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2017.11.13 
(210) Søknadsnr: 19966203 
(220) Inndato: 1996.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 EFI AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ambra [parfyme], aromatiske stoffer [eteriske oljer], 
astringerende midler for kosmetisk bruk, 
avfargningsmidler for kosmetisk bruk, 
avsminkingspreparater, kosmetiske preparater for bad, 
badesalter ikke for medisinsk bruk, pasta for 
sliperemmer for barbering, barberingspreparater, 
barbersteiner [antiseptiske], barbersåpe, blekemidler 
for kosmetisk bruk, krem for hudbleking, 
blomsterekstrakter [parfymerivarer], basis for 
blomsterparfymer, blyanter for kosmetisk bruk, 
kosmetiske preparater for bruning av huden, eau de 
Cologne, dekorative motiver for kosmetisk bruk, 
deodoranter for personlig bruk, deodorantsåper, 
desinfiserende såper, smakstilsetninger for drikker 
[eteriske oljer], blomsterekstrakter [parfymeri], eteriske 
oljer, etterbarberingsmidler (After shave), fargefjernere, 
fargefjerningsmidler, fargeoppløsninger til kosmetisk 
bruk, fargestoffer for håret, fargestoffer for toilettbruk, 
fett for kosmetisk bruk, fettfjerningsmidler, unntatt for 
bruk under fabrikasjonsprosesser, såper mot fotsvette, 
kosmetiske produkter for hudpleie, hydrogenperoksid 
for kosmetisk bruk, hårfjerningsmidler, preparater for 
hårkrølling, hårspray, hårvann, ionoppløsning 
[parfymeri], jasminolje, klebemidler for kosmetiske 
formål, kosmetisk krem, kunstige negler, kunstige 
øyenvipper, neglelakk, lakkfjernere, lavendelolje, 
lavendelvann, leppestifter, lotion for kosmetisk bruk, 
luktevann, luktfjerningsmidler for personlig bruk, midler 
for fjerning av maling, mandelmelk for kosmetisk bruk, 
mandelolje, mandelsåpe maskara, skjønnhetsmasker, 
mandelmelk for kosmetisk bruk, moskusblomster 
[parfymevarer], munnpleiemidler, ikke for medisinsk 
bruk, mynte for parfymeri, mynteessenser, preparater 
for behandling av negler, nøytraliseringsmidler for 
permanent, vintergrønnolje (Gaultheriaolje), 
rengjøringsoljer, oljer for kosmetisk bruk, oljer for 
parfymer, parfymer, parfymevarer, petroleumsgelé for 
kosmetisk bruk, pimpstein, vattpinner for kosmetisk 
bruk, pomader for kosmetisk bruk, potpurri (parfyme), 
rosenolje, rouge, sitronoljeessenser, sjampo, 
fargemidler for skjegg, masker for skjønnhetspleie, 
kosmetiske preparater for slanking, sminkeprodukter, 
sminker, veiledning av papir for sminking av øyne, 
solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling 

av huden], såper, medisinske såper, såper mot svette, 
såpestykker, tannpasta, toalettprodukter mot 
transpirasjon, velluktende toalettvann, vaselin for 
kosmetisk bruk, vatt for kosmetisk bruk, voks for 
fjerning av hår, våtservietter, blyanter for øyenbryn, 
kosmetikk for øyenbryn, kosmetiske preparater for 
øyenvipper, kunstige øyenvipper, festemidler for 
kunstige øyenvipper. 

  Klasse 5   Medisinske alkoholer, aminosyrer for medisinske 
formål, antifrostkremer for farmasøytisk bruk, 
antirevmatiske armbånd, antiseptiske midler, 
avføringsmidler, salter for mineralvannbad, 
terapeutiske preparater for bad, bidronninggeléer for 
medisinsk bruk, hygieniske bind, menstruasjonsbind, 
sanitetsbind, blodrensemidler, dietetiske drikker for 
medisinsk bruk, dietetiske næringsmidler for medisinsk 
bruk, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, droger for 
medisinsk bruk, ester for farmasøytisk bruk, eukalyptus 
for farmasøytisk bruk, eukalyptusoljer for farmasøytisk 
bruk, farmasøytiske midler for fordøyelse, 
farmasøytiske preparater for hudpleie, farmasøytiske 
produkter, kjemisk farmasøytiske produkter, fiskemel 
for farmasøytiske formål, farmasøytiske preparater mot 
forstoppelse, legemidler mot fotsvette, linfrø for 
farmasøytisk bruk, humleekstrakter for farmasøytisk 
bruk, insektfrastøtende midler, insektfrastøtende midler 
(sedertre), kalkpreparater for farmasøytisk bruk, 
kapsler for medisiner, kjemiske preparater for 
farmasøytisk bruk, kostfibrer, spiselige [ikke nærende], 
kulturer av mikroorganismer for medisinsk og veterinær 
bruk, lakris for farmasøytisk bruk, lakrisstenger for 
farmasøytisk bruk, legemidler for dental bruk, servietter 
impregnert med farmasøytisk lotion, tamponger for 
menstruasjon, mentol, ernæringssubstanser for 
mikroorganismer, salt for mineralbad, mineralske 
kosttilskudd, mineralvann for medisinsk bruk, 
munnvann for medisinske formål, olje av torskelever, 
pastiller for farmasøytisk bruk, piller for farmasøytisk 
bruk, planteavkok for farmasøytisk bruk [dekokter], 
urter for røking for medisinsk bruk, salver for 
farmasøytisk bruk, medisinske preparater for slanking, 
solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger], 
produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk, 
sovemidler, sporstoffpreparater for mennesker og dyr, 
tabletter for farmasøytisk bruk, medisin-te, thymol for 
farmasøytisk bruk, tran, legemidler mot transpirasjon, 
truseinnlegg for hygienisk bruk, tyggegummi for 
medisinsk bruk, medisinske urter, urtete, 
vitaminpreparater.   

  Klasse 16   Akvareller, almanakker, bokmerker, bokstøtter, 
brevpapir, brosjyrer, bøker, innbundne bøker, 
papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer 
for datamaskiner, emballasje for flasker, av kartong 
eller papir, emballasjepapir, etiketter, ikke av tekstiler, 
hylster for flasker av kartong eller papir, flygeblad, 
fotografier, fukteapparater for kontor, grafiske 
reproduksjoner, grafiske trykk, hilsningskort med 
musikk, kasser av kartong eller papir, kataloger, 
konvolutter [papirvarer], kort, spillkort, kunstgjenstander 
[litografier], graverte kunstgjenstander, litografier, poser 
for emballasje [av papir eller plast], postkort, 
publikasjoner, sangbøker, segl [stempel], 
skolemateriell, tidsskrifter, undervisningsmateriell 
[unntatt apparater]. 
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(111) Reg.nr.: 289151 
(151) Reg.dato.: 2016.10.07 
(151) Int. reg. dato: 2016.10.07 
(180) Registreringen utløper: 2023.10.10 
(210) Søknadsnr: 201312349 
(220) Inndato: 2013.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASOS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ASOS Plc, Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, GB-NW17FB LONDON, 
Storbritannia 

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

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

  Klasse 25   Klesartikler; fottøy; støvler, sko, tøfler, sandaler, 
treningssko, sokker og strømpe- og trikotvarer; 
hodeplagg; hatter; luer; alpeluer; skjerf; hansker; votter; 
belter (bekledning); skjorter, bluser, fritidsskjorter, T-
skjorter, undertrøyer, kamisoler, bodyer, tennisskjorter, 
sportsskjorter, fotball- og rugbyskjorter; bukser,  
dongeribukser, shorts, sportsshorts, badetøy; undertøy, 
dameundertøy; treningsdrakter; yttertøy; frakker, 
jakker, skijakker, fritidsjakker, vann- og vindtette jakker 
og frakker, parkaser, ermeløse jakker ("body 
warmers"), skitøy; drakter og dresser; kjoler, skjørt; 
bukseskjørt; kjeledress; lekedrakter; collegegensere, 
gensere, korte cardiganer ("shrugs") og strikkejakker; 
trikotasje; tights, slips; pyjamaser; vester; pannebånd 
og pulsvarmere; leggvarmere; herreklær, dameklær, 
barneklær, men ingen av de forannevnte varene i 
forbindelse med sykling og tilbehør og utstyr for 
syklister. 

  Klasse 35   Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig 
parfymerivarer, toalettartikler og kosmetikk, 
badeprodukter samt rense- og pleieprodukter til 
personlig bruk, stearinlys, apotekvarer, jernvarer og 
metallvarer, bestikk, optiske varer og solbriller, 
belysningsutstyr og -armaturer, smykker, armbåndsur, 
horologiske og kronometriske varer, 
musikkinstrumenter,  møbler, interiørtilbehør og 
dekorasjoner, kjøkkenutstyr, husholdningsredskap, 
krystallvarer, glassvarer, porselens- og fajansevarer,  
messingvarer, pyntegjenstander, hårtilbehør, 
matkurver, metervare, sytilbehør, bagger og vesker 
laget av seilduk, strå, plast og PVC, sengetøy, duker og 
servietter, håndklær, bagger og vesker, lær- og 
skinnartikler, samt reiseartikler, bagasje, klær og 
tilbehør, fottøy, hodeplagg, tepper og matter, kunstverk, 
leker (herunder moroartikler), spill, leketøy og 
sportsartikler, treningsutstyr, rideutstyr, dekorasjoner, 
mat- og konditorvarer, alkoholfrie og alkoholholdige 
drikkevarer, kjæledyr, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på å og kjøpe disse 
varene fra et nettsted eller ved hjelp av 
telekommunikasjoner eller ved hjelp av et globalt 
nettverk eller via postordrekatalog eller fra et 
detaljhandelsbutikk; tilveiebringelse av online 
detaljhandelstjenester fra et nettsted for de forannevnte 
varer; online handelstjenester; online 
markedsplasstjenester; salgs- og auksjonstjenester 
relatert til et bredt utvalg av forbruksvarer; 
tilveiebringelse av en søkbar database innen området 
forretningsinformasjon tilgjengelig via et globalt 
datanettverk som har fokus på andres varer og 
tjenester; annonse- og reklamevirksomhet og 
utsendelse av reklamemateriell; bedriftsadministrasjon; 
kontortjenester, men ingen av de forannevnte tjenester 
relatert til sykling eller bekledning for syklister. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289653 
(151) Reg.dato.: 2016.11.09 
(151) Int. reg. dato: 2016.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.12 
(210) Søknadsnr: 201605756 
(220) Inndato: 2016.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Emergent BioDefense Operations Lansing LLC, 3500 

N. Martin Luther King Jr. Blvd, US-MI48906 LANSING, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetisk mat og 
stoffer for veterinærbruk, og stoffer for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for dyr; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider; autoinjektorer ferdig fylt med 
legemidler; farmasøytiske preparater og substanser til 
bruk ved forebygging og behandling av lidelser 
forårsaket av kjemiske og biologiske midler 

  Klasse 10   Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer; injeksjonsutstyr for legemidler, 
herunder medisinske autoinjektorer; motgiftsutstyr for 
nervegass og kjemikalier bestående av en eske, en 
autoinjektor og en kjemisk-eller biologisk motgift; 
automatiske subkutane injektorer; injektorinstrumenter 
med kanyler og sprøytespisser; injeksjonsnåler og 
sprøytespisser; injektorer for medisinske væsker; 
medisinske sprøyter 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 52533 
(151) Reg.dato.: 1958.09.04 
(151) Int. reg. dato: 1958.09.04 
(180) Registreringen utløper: 2018.09.04 
(210) Søknadsnr: 65012 
(220) Inndato: 1958.09.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESSO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 

Boulevard, US-TX75039-2298 IRVING, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
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vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 2   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 3   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 4   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 5   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 9   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 

sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 12   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 16   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 17   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 19   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
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og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 

  Klasse 25   Registreringen omfatter ikke næringsmidler for 
mennesker og dyr (unntaket gjelder ikke landbruks- og 
hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og 
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre 
sjokolade- og sukkervarer og hermetiske konserverte 
næringsmidler), brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, 
kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og 
krydderier; konfeksjon samt hermed likeartete varer; 
raffinerte, halvraffinerte og uraffinerte oljer av 
petroleum, både med og uten tilsetning av animalske, 
vegetabilske eller mineralske oljer for belysnings-, 
brensels-, kraftytelses-, fyrings- og smøringsøyemed 
og smøringsgrease samt hermed likeartete varer; 
gardinstoffer, portierstoffer, dekorasjonsstoffer samt 
hermed likeartete varer; ovner, varmtvannsbeholdere 
og andre opphetnings- og kokeinnretninger og 
apparater samt hermed likeartete varer. 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 129670 
 

 
(111) Reg.nr.: 129693 
 

 
(111) Reg.nr.: 129697 
 

 
(111) Reg.nr.: 129703 
 

 
(111) Reg.nr.: 129710 
 

 
(111) Reg.nr.: 129726 
 

 
(111) Reg.nr.: 129736 
 

 
(111) Reg.nr.: 129740 
 

 
(111) Reg.nr.: 129755 
 

 
(111) Reg.nr.: 129817 
 

 
(111) Reg.nr.: 129821 
 

 
(111) Reg.nr.: 129823 
 

 
(111) Reg.nr.: 129824 
 

 
(111) Reg.nr.: 129826 
 

 
(111) Reg.nr.: 129835 
 

 
(111) Reg.nr.: 129911 
 

 
(111) Reg.nr.: 14873 
 

 
(111) Reg.nr.: 14901 
 

 
(111) Reg.nr.: 184033 
 

 
(111) Reg.nr.: 184043 
 

 
(111) Reg.nr.: 184050 
 

 

(111) Reg.nr.: 184052 
 

 
(111) Reg.nr.: 184064 
 

 
(111) Reg.nr.: 184070 
 

 
(111) Reg.nr.: 184076 
 

 
(111) Reg.nr.: 184085 
 

 
(111) Reg.nr.: 184091 
 

 
(111) Reg.nr.: 184092 
 

 
(111) Reg.nr.: 184104 
 

 
(111) Reg.nr.: 184106 
 

 
(111) Reg.nr.: 184109 
 

 
(111) Reg.nr.: 184115 
 

 
(111) Reg.nr.: 184121 
 

 
(111) Reg.nr.: 184123 
 

 
(111) Reg.nr.: 184130 
 

 
(111) Reg.nr.: 184132 
 

 
(111) Reg.nr.: 184134 
 

 
(111) Reg.nr.: 184135 
 

 
(111) Reg.nr.: 184136 
 

 
(111) Reg.nr.: 184138 
 

 
(111) Reg.nr.: 184139 
 

 
(111) Reg.nr.: 184140 
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(111) Reg.nr.: 184141 
 

 
(111) Reg.nr.: 184142 
 

 
(111) Reg.nr.: 184149 
 

 
(111) Reg.nr.: 184158 
 

 
(111) Reg.nr.: 184159 
 

 
(111) Reg.nr.: 184163 
 

 
(111) Reg.nr.: 184164 
 

 
(111) Reg.nr.: 184165 
 

 
(111) Reg.nr.: 184178 
 

 
(111) Reg.nr.: 184182 
 

 
(111) Reg.nr.: 184183 
 

 
(111) Reg.nr.: 184194 
 

 
(111) Reg.nr.: 184195 
 

 
(111) Reg.nr.: 184203 
 

 
(111) Reg.nr.: 184204 
 

 
(111) Reg.nr.: 184212 
 

 
(111) Reg.nr.: 184214 
 

 
(111) Reg.nr.: 184217 
 

 
(111) Reg.nr.: 184220 
 

 
(111) Reg.nr.: 184223 
 

 
(111) Reg.nr.: 184224 
 

 
(111) Reg.nr.: 184225 
 

 

(111) Reg.nr.: 184226 
 

 
(111) Reg.nr.: 184229 
 

 
(111) Reg.nr.: 184232 
 

 
(111) Reg.nr.: 184267 
 

 
(111) Reg.nr.: 184273 
 

 
(111) Reg.nr.: 184291 
 

 
(111) Reg.nr.: 184296 
 

 
(111) Reg.nr.: 184300 
 

 
(111) Reg.nr.: 184301 
 

 
(111) Reg.nr.: 184329 
 

 
(111) Reg.nr.: 184347 
 

 
(111) Reg.nr.: 184348 
 

 
(111) Reg.nr.: 184353 
 

 
(111) Reg.nr.: 184356 
 

 
(111) Reg.nr.: 184363 
 

 
(111) Reg.nr.: 184368 
 

 
(111) Reg.nr.: 184370 
 

 
(111) Reg.nr.: 184373 
 

 
(111) Reg.nr.: 184376 
 

 
(111) Reg.nr.: 184377 
 

 
(111) Reg.nr.: 184383 
 

 
(111) Reg.nr.: 184393 
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(111) Reg.nr.: 184394 
 

 
(111) Reg.nr.: 184412 
 

 
(111) Reg.nr.: 184413 
 

 
(111) Reg.nr.: 184419 
 

 
(111) Reg.nr.: 184420 
 

 
(111) Reg.nr.: 184427 
 

 
(111) Reg.nr.: 184429 
 

 
(111) Reg.nr.: 184434 
 

 
(111) Reg.nr.: 184442 
 

 
(111) Reg.nr.: 184456 
 

 
(111) Reg.nr.: 184460 
 

 
(111) Reg.nr.: 184464 
 

 
(111) Reg.nr.: 184466 
 

 
(111) Reg.nr.: 184469 
 

 
(111) Reg.nr.: 184471 
 

 
(111) Reg.nr.: 184474 
 

 
(111) Reg.nr.: 184475 
 

 
(111) Reg.nr.: 184489 
 

 
(111) Reg.nr.: 184490 
 

 
(111) Reg.nr.: 184498 
 

 
(111) Reg.nr.: 184502 
 

 
(111) Reg.nr.: 184507 
 

 

(111) Reg.nr.: 184512 
 

 
(111) Reg.nr.: 184515 
 

 
(111) Reg.nr.: 184518 
 

 
(111) Reg.nr.: 184519 
 

 
(111) Reg.nr.: 184524 
 

 
(111) Reg.nr.: 184530 
 

 
(111) Reg.nr.: 184535 
 

 
(111) Reg.nr.: 184537 
 

 
(111) Reg.nr.: 184538 
 

 
(111) Reg.nr.: 184539 
 

 
(111) Reg.nr.: 184540 
 

 
(111) Reg.nr.: 184564 
 

 
(111) Reg.nr.: 184572 
 

 
(111) Reg.nr.: 184576 
 

 
(111) Reg.nr.: 184588 
 

 
(111) Reg.nr.: 184593 
 

 
(111) Reg.nr.: 184594 
 

 
(111) Reg.nr.: 184615 
 

 
(111) Reg.nr.: 184617 
 

 
(111) Reg.nr.: 184623 
 

 
(111) Reg.nr.: 184624 
 

 
(111) Reg.nr.: 184625 
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(111) Reg.nr.: 184626 
 

 
(111) Reg.nr.: 184628 
 

 
(111) Reg.nr.: 184632 
 

 
(111) Reg.nr.: 184643 
 

 
(111) Reg.nr.: 184645 
 

 
(111) Reg.nr.: 184654 
 

 
(111) Reg.nr.: 184669 
 

 
(111) Reg.nr.: 184681 
 

 
(111) Reg.nr.: 184689 
 

 
(111) Reg.nr.: 184693 
 

 
(111) Reg.nr.: 184696 
 

 
(111) Reg.nr.: 184708 
 

 
(111) Reg.nr.: 184712 
 

 
(111) Reg.nr.: 184721 
 

 
(111) Reg.nr.: 184722 
 

 
(111) Reg.nr.: 184723 
 

 
(111) Reg.nr.: 184730 
 

 
(111) Reg.nr.: 184731 
 

 
(111) Reg.nr.: 184734 
 

 
(111) Reg.nr.: 184737 
 

 
(111) Reg.nr.: 184747 
 

 
(111) Reg.nr.: 184752 
 

 

(111) Reg.nr.: 184768 
 

 
(111) Reg.nr.: 184772 
 

 
(111) Reg.nr.: 184774 
 

 
(111) Reg.nr.: 184775 
 

 
(111) Reg.nr.: 184777 
 

 
(111) Reg.nr.: 184784 
 

 
(111) Reg.nr.: 184787 
 

 
(111) Reg.nr.: 184790 
 

 
(111) Reg.nr.: 184794 
 

 
(111) Reg.nr.: 184795 
 

 
(111) Reg.nr.: 184814 
 

 
(111) Reg.nr.: 184817 
 

 
(111) Reg.nr.: 240148 
 

 
(111) Reg.nr.: 240149 
 

 
(111) Reg.nr.: 240152 
 

 
(111) Reg.nr.: 240154 
 

 
(111) Reg.nr.: 240156 
 

 
(111) Reg.nr.: 240158 
 

 
(111) Reg.nr.: 240163 
 

 
(111) Reg.nr.: 240168 
 

 
(111) Reg.nr.: 240169 
 

 
(111) Reg.nr.: 240171 
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(111) Reg.nr.: 240172 
 

 
(111) Reg.nr.: 240181 
 

 
(111) Reg.nr.: 240183 
 

 
(111) Reg.nr.: 240184 
 

 
(111) Reg.nr.: 240185 
 

 
(111) Reg.nr.: 240186 
 

 
(111) Reg.nr.: 240187 
 

 
(111) Reg.nr.: 240188 
 

 
(111) Reg.nr.: 240189 
 

 
(111) Reg.nr.: 240190 
 

 
(111) Reg.nr.: 240192 
 

 
(111) Reg.nr.: 240197 
 

 
(111) Reg.nr.: 240198 
 

 
(111) Reg.nr.: 240199 
 

 
(111) Reg.nr.: 240201 
 

 
(111) Reg.nr.: 240203 
 

 
(111) Reg.nr.: 240204 
 

 
(111) Reg.nr.: 240207 
 

 
(111) Reg.nr.: 240208 
 

 
(111) Reg.nr.: 240209 
 

 
(111) Reg.nr.: 240210 
 

 
(111) Reg.nr.: 240214 
 

 

(111) Reg.nr.: 240216 
 

 
(111) Reg.nr.: 240218 
 

 
(111) Reg.nr.: 240219 
 

 
(111) Reg.nr.: 240220 
 

 
(111) Reg.nr.: 240221 
 

 
(111) Reg.nr.: 240222 
 

 
(111) Reg.nr.: 240223 
 

 
(111) Reg.nr.: 240224 
 

 
(111) Reg.nr.: 240227 
 

 
(111) Reg.nr.: 240228 
 

 
(111) Reg.nr.: 240229 
 

 
(111) Reg.nr.: 240234 
 

 
(111) Reg.nr.: 240235 
 

 
(111) Reg.nr.: 240241 
 

 
(111) Reg.nr.: 240242 
 

 
(111) Reg.nr.: 240243 
 

 
(111) Reg.nr.: 240245 
 

 
(111) Reg.nr.: 240246 
 

 
(111) Reg.nr.: 240247 
 

 
(111) Reg.nr.: 240249 
 

 
(111) Reg.nr.: 240250 
 

 
(111) Reg.nr.: 240251 
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(111) Reg.nr.: 240252 
 

 
(111) Reg.nr.: 240253 
 

 
(111) Reg.nr.: 240254 
 

 
(111) Reg.nr.: 240255 
 

 
(111) Reg.nr.: 240258 
 

 
(111) Reg.nr.: 240259 
 

 
(111) Reg.nr.: 240260 
 

 
(111) Reg.nr.: 240261 
 

 
(111) Reg.nr.: 240262 
 

 
(111) Reg.nr.: 240263 
 

 
(111) Reg.nr.: 240267 
 

 
(111) Reg.nr.: 240268 
 

 
(111) Reg.nr.: 240269 
 

 
(111) Reg.nr.: 240273 
 

 
(111) Reg.nr.: 240275 
 

 
(111) Reg.nr.: 240278 
 

 
(111) Reg.nr.: 240279 
 

 
(111) Reg.nr.: 240281 
 

 
(111) Reg.nr.: 240282 
 

 
(111) Reg.nr.: 240283 
 

 
(111) Reg.nr.: 240284 
 

 
(111) Reg.nr.: 240287 
 

 

(111) Reg.nr.: 240289 
 

 
(111) Reg.nr.: 240290 
 

 
(111) Reg.nr.: 240291 
 

 
(111) Reg.nr.: 240292 
 

 
(111) Reg.nr.: 240293 
 

 
(111) Reg.nr.: 240301 
 

 
(111) Reg.nr.: 240302 
 

 
(111) Reg.nr.: 240303 
 

 
(111) Reg.nr.: 240307 
 

 
(111) Reg.nr.: 240308 
 

 
(111) Reg.nr.: 240309 
 

 
(111) Reg.nr.: 240310 
 

 
(111) Reg.nr.: 240312 
 

 
(111) Reg.nr.: 240313 
 

 
(111) Reg.nr.: 240314 
 

 
(111) Reg.nr.: 240315 
 

 
(111) Reg.nr.: 240316 
 

 
(111) Reg.nr.: 240317 
 

 
(111) Reg.nr.: 240318 
 

 
(111) Reg.nr.: 240320 
 

 
(111) Reg.nr.: 240321 
 

 
(111) Reg.nr.: 240324 
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(111) Reg.nr.: 240326 
 

 
(111) Reg.nr.: 240327 
 

 
(111) Reg.nr.: 240329 
 

 
(111) Reg.nr.: 240330 
 

 
(111) Reg.nr.: 240331 
 

 
(111) Reg.nr.: 240332 
 

 
(111) Reg.nr.: 240333 
 

 
(111) Reg.nr.: 240334 
 

 
(111) Reg.nr.: 240335 
 

 
(111) Reg.nr.: 240336 
 

 
(111) Reg.nr.: 240337 
 

 
(111) Reg.nr.: 240341 
 

 
(111) Reg.nr.: 240342 
 

 
(111) Reg.nr.: 240343 
 

 
(111) Reg.nr.: 240344 
 

 
(111) Reg.nr.: 240345 
 

 
(111) Reg.nr.: 240349 
 

 
(111) Reg.nr.: 240350 
 

 
(111) Reg.nr.: 240352 
 

 
(111) Reg.nr.: 240353 
 

 
(111) Reg.nr.: 240355 
 

 
(111) Reg.nr.: 240360 
 

 

(111) Reg.nr.: 240371 
 

 
(111) Reg.nr.: 240372 
 

 
(111) Reg.nr.: 240373 
 

 
(111) Reg.nr.: 240374 
 

 
(111) Reg.nr.: 240375 
 

 
(111) Reg.nr.: 240377 
 

 
(111) Reg.nr.: 240379 
 

 
(111) Reg.nr.: 240381 
 

 
(111) Reg.nr.: 240384 
 

 
(111) Reg.nr.: 240386 
 

 
(111) Reg.nr.: 240388 
 

 
(111) Reg.nr.: 240396 
 

 
(111) Reg.nr.: 240397 
 

 
(111) Reg.nr.: 240399 
 

 
(111) Reg.nr.: 240401 
 

 
(111) Reg.nr.: 240403 
 

 
(111) Reg.nr.: 240404 
 

 
(111) Reg.nr.: 240407 
 

 
(111) Reg.nr.: 240408 
 

 
(111) Reg.nr.: 240410 
 

 
(111) Reg.nr.: 240416 
 

 
(111) Reg.nr.: 240429 
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(111) Reg.nr.: 240432 
 

 
(111) Reg.nr.: 240433 
 

 
(111) Reg.nr.: 240436 
 

 
(111) Reg.nr.: 240437 
 

 
(111) Reg.nr.: 240438 
 

 
(111) Reg.nr.: 240441 
 

 
(111) Reg.nr.: 240442 
 

 
(111) Reg.nr.: 240444 
 

 
(111) Reg.nr.: 240447 
 

 
(111) Reg.nr.: 240449 
 

 
(111) Reg.nr.: 240450 
 

 
(111) Reg.nr.: 240452 
 

 
(111) Reg.nr.: 240453 
 

 
(111) Reg.nr.: 240457 
 

 
(111) Reg.nr.: 240458 
 

 
(111) Reg.nr.: 240459 
 

 
(111) Reg.nr.: 240461 
 

 
(111) Reg.nr.: 240462 
 

 
(111) Reg.nr.: 240463 
 

 
(111) Reg.nr.: 240464 
 

 
(111) Reg.nr.: 240465 
 

 
(111) Reg.nr.: 240466 
 

 

(111) Reg.nr.: 240467 
 

 
(111) Reg.nr.: 240468 
 

 
(111) Reg.nr.: 240469 
 

 
(111) Reg.nr.: 240470 
 

 
(111) Reg.nr.: 240473 
 

 
(111) Reg.nr.: 240474 
 

 
(111) Reg.nr.: 240475 
 

 
(111) Reg.nr.: 240476 
 

 
(111) Reg.nr.: 240477 
 

 
(111) Reg.nr.: 240478 
 

 
(111) Reg.nr.: 240480 
 

 
(111) Reg.nr.: 240482 
 

 
(111) Reg.nr.: 240483 
 

 
(111) Reg.nr.: 240484 
 

 
(111) Reg.nr.: 240485 
 

 
(111) Reg.nr.: 240486 
 

 
(111) Reg.nr.: 240487 
 

 
(111) Reg.nr.: 240488 
 

 
(111) Reg.nr.: 240489 
 

 
(111) Reg.nr.: 240490 
 

 
(111) Reg.nr.: 240491 
 

 
(111) Reg.nr.: 240494 
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(111) Reg.nr.: 240495 
 

 
(111) Reg.nr.: 240496 
 

 
(111) Reg.nr.: 240497 
 

 
(111) Reg.nr.: 240498 
 

 
(111) Reg.nr.: 240499 
 

 
(111) Reg.nr.: 240500 
 

 
(111) Reg.nr.: 240501 
 

 
(111) Reg.nr.: 240504 
 

 
(111) Reg.nr.: 240507 
 

 
(111) Reg.nr.: 240509 
 

 
(111) Reg.nr.: 240511 
 

 
(111) Reg.nr.: 240512 
 

 
(111) Reg.nr.: 240520 
 

 
(111) Reg.nr.: 240521 
 

 
(111) Reg.nr.: 240522 
 

 
(111) Reg.nr.: 240524 
 

 
(111) Reg.nr.: 240525 
 

 
(111) Reg.nr.: 240535 
 

 
(111) Reg.nr.: 240537 
 

 
(111) Reg.nr.: 240538 
 

 
(111) Reg.nr.: 240539 
 

 
(111) Reg.nr.: 240540 
 

 

(111) Reg.nr.: 240541 
 

 
(111) Reg.nr.: 240543 
 

 
(111) Reg.nr.: 240544 
 

 
(111) Reg.nr.: 240546 
 

 
(111) Reg.nr.: 240547 
 

 
(111) Reg.nr.: 240548 
 

 
(111) Reg.nr.: 240549 
 

 
(111) Reg.nr.: 240550 
 

 
(111) Reg.nr.: 240551 
 

 
(111) Reg.nr.: 240552 
 

 
(111) Reg.nr.: 240553 
 

 
(111) Reg.nr.: 240558 
 

 
(111) Reg.nr.: 240559 
 

 
(111) Reg.nr.: 240561 
 

 
(111) Reg.nr.: 240562 
 

 
(111) Reg.nr.: 240563 
 

 
(111) Reg.nr.: 240566 
 

 
(111) Reg.nr.: 240570 
 

 
(111) Reg.nr.: 240571 
 

 
(111) Reg.nr.: 240573 
 

 
(111) Reg.nr.: 240574 
 

 
(111) Reg.nr.: 240576 
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(111) Reg.nr.: 240577 
 

 
(111) Reg.nr.: 240579 
 

 
(111) Reg.nr.: 240580 
 

 
(111) Reg.nr.: 240581 
 

 
(111) Reg.nr.: 240582 
 

 
(111) Reg.nr.: 240584 
 

 
(111) Reg.nr.: 240585 
 

 
(111) Reg.nr.: 240586 
 

 
(111) Reg.nr.: 240587 
 

 
(111) Reg.nr.: 240592 
 

 
(111) Reg.nr.: 240593 
 

 
(111) Reg.nr.: 240837 
 

 
(111) Reg.nr.: 240864 
 

 
(111) Reg.nr.: 240865 
 

 
(111) Reg.nr.: 240866 
 

 
(111) Reg.nr.: 241264 
 

 
(111) Reg.nr.: 265767 
 

 
(111) Reg.nr.: 36722 
 

 
(111) Reg.nr.: 4580 
 

 
(111) Reg.nr.: 50301 
 

 
(111) Reg.nr.: 72379 
 

 
(111) Reg.nr.: 72390 
 

 

(111) Reg.nr.: 72412 
 

 
(111) Reg.nr.: 72413 
 

 
(111) Reg.nr.: 72439 
 

 
(111) Reg.nr.: 72440 
 

 
(111) Reg.nr.: 72479 
 

 
(111) Reg.nr.: 72496 
 

 
(111) Reg.nr.: 72497 
 

 
(111) Reg.nr.: 72514 
 

 
(111) Reg.nr.: 72530 
 

 
(111) Reg.nr.: 72546 
 

 
(111) Reg.nr.: 99332 
 

 
(111) Reg.nr.: 99337 
 

 
(111) Reg.nr.: 99366 
 

 
(111) Reg.nr.: 99367 
 

 
(111) Reg.nr.: 99378 
 

 
(111) Reg.nr.: 99379 
 

 
(111) Reg.nr.: 99400 
 

 
(111) Reg.nr.: 99409 
 

 
(111) Reg.nr.: 99456 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201715035 
(730) Søker: 
 SuprPlay Ltd, DSLR Notaries (Suite 759), Ftieh Street, 

Birkirkara Bypass, MT-2940 BIRKIRKARA, Malta 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201715687 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201715717 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201715718 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717312 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717313 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717314 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 

(210) Søknadsnr.: 201800005 
(730) Søker: 
 AS BatteriRetur, Kortbølgen 15 B, 1630 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201800006 
(730) Søker: 
 AS BatteriRetur, Kortbølgen 15 B, 1630 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802556 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803721 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803722 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803723 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
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(210) Søknadsnr.: 201803724 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803725 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803726 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803727 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 126293 
(210) Søknadsnr.: 19850957 
(730) Innehaver: 
 Kreab Trademark AB, Mäster Samuelsgatan 17, SE-

11475 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131831 
(210) Søknadsnr.: 19863914 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, GB-HU106FE HULL, EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132611 
(210) Søknadsnr.: 19864881 
(730) Innehaver: 
 Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher Allee 142, DE-

65187 WIESBADEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 135615 
(210) Søknadsnr.: 19875073 
(730) Innehaver: 
 ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, SE-26122 

LANDSKRONA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136101 
(210) Søknadsnr.: 19870020 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 138240 
(210) Søknadsnr.: 19874503 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143591 
(210) Søknadsnr.: 19892062 
(730) Innehaver: 
 Lifestyle Brands Holdings, LLC, 850 Paterson Plank 

Road, US-NJ07094 SECAUCUS, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149051 
(210) Søknadsnr.: 19885390 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
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(111) Reg.nr.: 154050 
(210) Søknadsnr.: 19911057 
(730) Innehaver: 
 Pokon Investments B.V., Dynamostraat 22, NL-3903LK 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156441 
(210) Søknadsnr.: 19920872 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 15688 
(210) Søknadsnr.: 18102 
(730) Innehaver: 
 Diageo Brands BV, Molenwerf 12, NL-1014BG 

AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 172156 
(210) Søknadsnr.: 19952607 
(730) Innehaver: 
 SAFILO S.p.A., VII Strada, 15, IT-35129 PADOVA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184707 
(210) Søknadsnr.: 19965395 
(730) Innehaver: 
 INTERFOTO AS, Postboks 600 Skøyen, 0214 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186351 
(210) Søknadsnr.: 19962811 
(730) Innehaver: 
 AGC Glass Europe, Chaussée de La Hulpe 166, BE-1170 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186351 
(210) Søknadsnr.: 19962811 
(730) Innehaver: 
 AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet, 4, BE-1348 

LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188818 
(210) Søknadsnr.: 19960718 
(730) Innehaver: 
 DuPont Nutrition Biosciences ApS, Postboks 17, DK-1001 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189240 
(210) Søknadsnr.: 19971066 
(730) Innehaver: 
 Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Içmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. Çarsi Ofis Binasi A 
Blok No:44 A1, TR-34947 TUZLA ISTANBUL, Tyrkia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189346 
(210) Søknadsnr.: 19965072 
(730) Innehaver: 
 URI HOLDING AS, Auregata 17, 6230 SYKKYLVEN, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189624 
(210) Søknadsnr.: 19962516 
(730) Innehaver: 
 Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, DE-

61352 BAD HOMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190181 
(210) Søknadsnr.: 19973953 
(730) Innehaver: 
 ELS Educational Services, Inc., 7 Roszel Road, US-

NJ08540 PRINCETON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
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(111) Reg.nr.: 190551 
(210) Søknadsnr.: 199710956 
(730) Innehaver: 
 Julius Sämann Ltd., c/o WUNDER-BAUM AG,  

Emdwiesenstrasse 29, CH-8240 THAYNGEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196493 
(210) Søknadsnr.: 199809540 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 199130 
(210) Søknadsnr.: 199809519 
(730) Innehaver: 
 New Wave Mode AB, Åkarevägen 18, SE-45597 DINGLE, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200272 
(210) Søknadsnr.: 199812046 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200793 
(210) Søknadsnr.: 199906431 
(730) Innehaver: 
 MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED, Sir 

Matt Busby Way, Old Trafford, GB-M160RA 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200833 
(210) Søknadsnr.: 199906430 
(730) Innehaver: 
 MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED, Sir 

Matt Busby Way, Old Trafford, GB-M160RA 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201750 
(210) Søknadsnr.: 199907890 
(730) Innehaver: 
 APT Advanced Polymer Technology Corp., 109 Conica 

Lane, US-PA16037 HARMONY, USA 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204700 
(210) Søknadsnr.: 199911748 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213176 
(210) Søknadsnr.: 200105973 
(730) Innehaver: 
 AS BatteriRetur, Kortbølgen 15 B, 1630 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213456 
(210) Søknadsnr.: 199912567 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
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(111) Reg.nr.: 219961 
(210) Søknadsnr.: 200212114 
(730) Innehaver: 
 MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED, Sir 

Matt Busby Way, Old Trafford, GB-M160RA 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219962 
(210) Søknadsnr.: 200212115 
(730) Innehaver: 
 MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED, Sir 

Matt Busby Way, Old Trafford, GB-M160RA 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 222380 
(210) Søknadsnr.: 200207195 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 224939 
(210) Søknadsnr.: 200311106 
(730) Innehaver: 
 AS BatteriRetur, Kortbølgen 15 B, 1630 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226069 
(210) Søknadsnr.: 200404055 
(730) Innehaver: 
 MAGIC STORE AS, Skibåsen 28, 4636 KRISTIANSAND 

S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242326 
(210) Søknadsnr.: 200709312 
(730) Innehaver: 
 ABB AB, Kopparbergsvägen 2, SE-72183 VÄSTERÅS, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242513 
(210) Søknadsnr.: 200709224 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242935 
(210) Søknadsnr.: 200611680 
(730) Innehaver: 
 SBM Developpement, Les 4 M, 111 chemin du Petit Bois, 

FR-69130 ECULLY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245195 
(210) Søknadsnr.: 200801151 
(730) Innehaver: 
 Kofax Inc., 15211 Laguna Canyon Road, US-CA92618 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245218 
(210) Søknadsnr.: 200801311 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, US-MI49355 ADA, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245361 
(210) Søknadsnr.: 200714114 
(730) Innehaver: 
 Soya Concept A/S, Under Broen 1, DK-6400 

SØNDERBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, DK-2300 

KØBENHAVN S, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
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(111) Reg.nr.: 245599 
(210) Søknadsnr.: 200800414 
(730) Innehaver: 
 IPARK EIENDOM AS, Postboks 8034, 4068 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245626 
(210) Søknadsnr.: 200802297 
(730) Innehaver: 
 CJ CheilJedang Corporation, CJ CheilJedang Center, 

330, Dongho-ro, KR-JUNG-GU, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245707 
(210) Søknadsnr.: 200710583 
(730) Innehaver: 
 adidas International Marketing BV, Atlas Arena, Afrika 

Building Hoogoorddreef 9a, NL-1101BA AMSTERDAM, 
Nederland 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246342 
(210) Søknadsnr.: 200802289 
(730) Innehaver: 
 CJ CheilJedang Corporation, CJ CheilJedang Center, 

330, Dongho-ro, KR-JUNG-GU, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246909 
(210) Søknadsnr.: 200803926 
(730) Innehaver: 
 MONAMI CO., LTD, 17, Songok-ro, Suji-gu, KR-YONGIN-

SI GYEONGGI-DO, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247029 
(210) Søknadsnr.: 200804287 
(730) Innehaver: 
 Ikos Asset Management Ltd, Grand Pavilion Commercial 

Centre, PO Box 10250, 802 West Bay Road, KY-1-1003 
GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 

(111) Reg.nr.: 247824 
(210) Søknadsnr.: 200807332 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249531 
(210) Søknadsnr.: 200813298 
(730) Innehaver: 
 Sun Laboratories FZE, Saif Plus R5-30/B P.O. Box 7818, 

AE-SHJ-U.A.E, De forente arabiske emiratene 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252359 
(210) Søknadsnr.: 200905912 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252563 
(210) Søknadsnr.: 200906669 
(730) Innehaver: 
 AS BatteriRetur, Kortbølgen 15 B, 1630 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254007 
(210) Søknadsnr.: 200909922 
(730) Innehaver: 
 Norfolier Greentec AS, Postboks 43, 3671 NOTODDEN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255634 
(210) Søknadsnr.: 201001225 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
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(111) Reg.nr.: 255636 
(210) Søknadsnr.: 201001226 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255900 
(210) Søknadsnr.: 201001525 
(730) Innehaver: 
 Norfolier Greentec AS, Postboks 43, 3671 NOTODDEN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257108 
(210) Søknadsnr.: 201005465 
(730) Innehaver: 
 INKMANN AS, Postboks 14, 2435 BRASKEREIDFOSS, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257887 
(210) Søknadsnr.: 201005474 
(730) Innehaver: 
 Hotel Chocolat Ltd., Mint House, Newark Close, GB-

SG85HL ROYSTON, HERFORDSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257961 
(210) Søknadsnr.: 201006924 
(730) Innehaver: 
 Kongsberg Maritime AS, Strandpromenaden 50, 3183 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258758 
(210) Søknadsnr.: 201009338 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260523 
(210) Søknadsnr.: 201101314 
(730) Innehaver: 
 SBM Developpement, Les 4 M, 111 chemin du Petit Bois, 

FR-69130 ECULLY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263241 
(210) Søknadsnr.: 201109452 
(730) Innehaver: 
 Mobile Financial Services Holding SPRL, Avenue Louise 

149, BE-1050 IXELLES (BRUSSEL), Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268081 
(210) Søknadsnr.: 201208967 
(730) Innehaver: 
 Galleri Theodor AS, Sjøgata 16, 8656 MOSJØEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268082 
(210) Søknadsnr.: 201208968 
(730) Innehaver: 
 Galleri Theodor AS, Sjøgata 16, 8656 MOSJØEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268433 
(210) Søknadsnr.: 201113782 
(730) Innehaver: 
 Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268766 
(210) Søknadsnr.: 201205595 
(730) Innehaver: 
 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 

FIFA-Strasse 20, CH-8044 ZÜRICH, Sveits 
Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 Ullevaalstadion, 
0840 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Rune Nordengen, c/o Bull & Co Advokatfirma 

AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.11.13 
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(111) Reg.nr.: 269908 
(210) Søknadsnr.: 201213870 
(730) Innehaver: 
 Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271564 
(210) Søknadsnr.: 201302442 
(730) Innehaver: 
 Nutranext Business, LLC, 1301 Sawgrass Corporate 

Parkway, US-FL33323 SUNRISE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272224 
(210) Søknadsnr.: 201305455 
(730) Innehaver: 
 Norfolier Greentec AS, Postboks 43, 3671 NOTODDEN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273397 
(210) Søknadsnr.: 201310663 
(730) Innehaver: 
 Nutranext Business, LLC, 1301 Sawgrass Corporate 

Parkway, US-FL33323 SUNRISE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275326 
(210) Søknadsnr.: 201400273 
(730) Innehaver: 
 Bra-Vask AS, Silvalveien 4, 8850 HERØY, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281078 
(210) Søknadsnr.: 201500670 
(730) Innehaver: 
 Emergent Manufacturing Operations Baltimore LLC, 5901 

East Lombard Street, US-MD21224 BALTIMORE, USA 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283487 
(210) Søknadsnr.: 201403891 
(730) Innehaver: 
 Ram Golf Ltd, Suite 14A, Capri Building, 130 Austin Road, 

HK-KOWLOON, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283487 
(210) Søknadsnr.: 201403891 
(730) Innehaver: 
 Ram Golf Ltd, Suite 14A, Capri Building, 130 Austin Road, 

HK-KOWLOON, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284939 
(210) Søknadsnr.: 201510920 
(730) Innehaver: 
 PALMESUS AS, Østerveien 6, 4631 KRISTIANSAND S, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287991 
(210) Søknadsnr.: 201602382 
(730) Innehaver: 
 SuprPlay Ltd, DSLR Notaries (Suite 759), Ftieh Street, 

Birkirkara Bypass, MT-2940 BIRKIRKARA, Malta 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290221 
(210) Søknadsnr.: 201608896 
(730) Innehaver: 
 SuprPlay Ltd, DSLR Notaries (Suite 759), Ftieh Street, 

Birkirkara Bypass, MT-2940 BIRKIRKARA, Malta 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291890 
(210) Søknadsnr.: 201614403 
(730) Innehaver: 
 FJORDING AS, Hellerudveien 37F, 0672 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
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(111) Reg.nr.: 295648 
(210) Søknadsnr.: 201716008 
(730) Innehaver: 
 Anu Innovation Limited, Unit 27, South Bank, Crosse's 

Grenn, IE-THE LOUGH, CORK, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 36590 
(210) Søknadsnr.: 43751 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 71021AM 
(210) Søknadsnr.: 196780014 
(730) Innehaver: 
 Christophersen AS, Postboks 1233, 4391 SANDNES, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 94923 
(210) Søknadsnr.: 121870 
(730) Innehaver: 
 APT Advanced Polymer Technology Corp., 109 Conica 

Lane, US-PA16037 HARMONY, USA 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99896 
(210) Søknadsnr.: 19762927 
(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: 
 2018.03.13 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201711927 
(730) Søker: 
 Smart Retur AS, Postboks 74, 1403 LANGHUS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201716387 
(730) Søker: 
 BOB BBL, Postboks 7280, 5020 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma AS, Postboks 394 Sentrum, 5805 

BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.09 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717312 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717313 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717314 
(730) Søker: 
 NCC AB, Vallgatan 3, SE-17080 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801953 
(730) Søker: 
 CBK DISTRIBUSJON AS, Per Krohgs Vei 4 A, 1065 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.01 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802190 
(730) Søker: 
 GALAXY PIZZA GRILL AS, Christian IV's vei 1, 3302 

HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatkontoret Holbergs plass, v/Steinar Stenvaag, 

Holbergsgate 19, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.07 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802556 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803721 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803722 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803723 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803724 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
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(210) Søknadsnr.: 201803725 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803726 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
  
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803727 
(730) Søker: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 109905 
(210) Søknadsnr.: 19792230 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 115547 
(210) Søknadsnr.: 19820504 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1293897 
(210) Søknadsnr.: 201604005 
(730) Innehaver: 
 British Steel Limited, Administration Building, Brigg Road, 

GB-DN161BP SCUNTHORPE, NORTH LINCOLNSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131831 
(210) Søknadsnr.: 19863914 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, GB-HU106FE HULL, EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 136101 
(210) Søknadsnr.: 19870020 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 138240 
(210) Søknadsnr.: 19874503 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 143591 
(210) Søknadsnr.: 19892062 
(730) Innehaver: 
 Lifestyle Brands Holdings, LLC, 850 Paterson Plank 

Road, US-NJ07094 SECAUCUS, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 149051 
(210) Søknadsnr.: 19885390 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 156441 
(210) Søknadsnr.: 19920872 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
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(111) Reg.nr.: 170386 
(210) Søknadsnr.: 19943602 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Alle 18, DK-2500 

VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178513 
(210) Søknadsnr.: 19956184 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, København 

Valby, DK-, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180528 
(210) Søknadsnr.: 19956179 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, DK-2500 

VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186668 
(210) Søknadsnr.: 19970591 
(730) Innehaver: 
 Koppert B.V., Veilingweg 14, NL-2651 BE BERKEL EN 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189240 
(210) Søknadsnr.: 19971066 
(730) Innehaver: 
 Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Içmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. Çarsi Ofis Binasi A 
Blok No:44 A1, TR-34947 TUZLA ISTANBUL, Tyrkia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190181 
(210) Søknadsnr.: 19973953 
(730) Innehaver: 
 ELS Educational Services, Inc., 7 Roszel Road, US-

NJ08540 PRINCETON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 190878 
(210) Søknadsnr.: 19976293 
(730) Innehaver: 
 Consitex SA, Via Ligornetto 13, CH-6855 STABIO, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195061 
(210) Søknadsnr.: 199807728 
(730) Innehaver: 
 Swedstyle AB, Box 171, S-567 24 Vaggeryd, SE-, 

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

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195964 
(210) Søknadsnr.: 19962985 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, DK-2500 

VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199221 
(210) Søknadsnr.: 199805159 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement AS, DK-2500 VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200272 
(210) Søknadsnr.: 199812046 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204700 
(210) Søknadsnr.: 199911748 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
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(111) Reg.nr.: 207039 
(210) Søknadsnr.: 200003210 
(730) Innehaver: 
 Harrys Pubar AB, SE-31123 FALKENBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Box 2220, SE-40313 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213456 
(210) Søknadsnr.: 199912567 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 215298 
(210) Søknadsnr.: 200014759 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216472 
(210) Søknadsnr.: 199911734 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216473 
(210) Søknadsnr.: 199911735 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216474 
(210) Søknadsnr.: 199911736 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217992 
(210) Søknadsnr.: 200101283 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 222380 
(210) Søknadsnr.: 200207195 
(730) Innehaver: 
 Hearst Magazines, Inc., 300 West 57th Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225990 
(210) Søknadsnr.: 200402761 
(730) Innehaver: 
 Sport Maska Inc, 2 Place Alexis-Nihon 3500, de 

Maisonneuve Blvd West, Suite 1210, CA-QCH3Z3C1 
MONTREAL, Canada 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240200 
(210) Søknadsnr.: 200613195 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement AS, DK-2500 VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242513 
(210) Søknadsnr.: 200709224 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244867 
(210) Søknadsnr.: 200715058 
(730) Innehaver: 
 Geiranger Skysslag AS, Gjørvahaugane 35, 6216 

GEIRANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
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(111) Reg.nr.: 245233 
(210) Søknadsnr.: 200801158 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245946 
(210) Søknadsnr.: 200803284 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246350 
(210) Søknadsnr.: 200804526 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246447 
(210) Søknadsnr.: 200804892 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246654 
(210) Søknadsnr.: 200713395 
(730) Innehaver: 
 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246828 
(210) Søknadsnr.: 200805339 
(730) Innehaver: 
 RCN Television SA, Avenida de las Américas No. 65-82, 

CO-BOGOTÁ, Colombia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246882 
(210) Søknadsnr.: 200805350 
(730) Innehaver: 
 RCN Television SA, Avenida de las Américas No. 65-82, 

CO-BOGOTÁ, Colombia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247824 
(210) Søknadsnr.: 200807332 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249531 
(210) Søknadsnr.: 200813298 
(730) Innehaver: 
 Sun Laboratories FZE, Saif Plus R5-30/B P.O. Box 7818, 

AE-SHJ-U.A.E, De forente arabiske emiratene 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252359 
(210) Søknadsnr.: 200905912 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254658 
(210) Søknadsnr.: 200912653 
(730) Innehaver: 
 Auri Footwear, Inc, 1200 N. Coast Highway, US-CA92651 

LAGUNA BEACH, USA 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254922 
(210) Søknadsnr.: 200904663 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, DK-2500 

VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
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(111) Reg.nr.: 254923 
(210) Søknadsnr.: 200904662 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, DK-2500 

VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 255634 
(210) Søknadsnr.: 201001225 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 255636 
(210) Søknadsnr.: 201001226 
(730) Innehaver: 
 STEINKOPF AS, Energivegen 20, 4056 TANANGER, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258758 
(210) Søknadsnr.: 201009338 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263241 
(210) Søknadsnr.: 201109452 
(730) Innehaver: 
 Mobile Financial Services Holding SPRL, Avenue Louise 

149, BE-1050 IXELLES (BRUSSEL), Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267856 
(210) Søknadsnr.: 201206680 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268433 
(210) Søknadsnr.: 201113782 
(730) Innehaver: 
 Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268451 
(210) Søknadsnr.: 201206685 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269257 
(210) Søknadsnr.: 201211977 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269908 
(210) Søknadsnr.: 201213870 
(730) Innehaver: 
 Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271211 
(210) Søknadsnr.: 201303635 
(730) Innehaver: 
 CBK DISTRIBUSJON AS, Per Krohgs Vei 4 A, 1065 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272824 
(210) Søknadsnr.: 201211220 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
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(111) Reg.nr.: 273101 
(210) Søknadsnr.: 201212909 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273828 
(210) Søknadsnr.: 201312010 
(730) Innehaver: 
 Nobe Drycker Stockholm AB, Box 12329, SE-10228 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276417 
(210) Søknadsnr.: 201401504 
(730) Innehaver: 
 Fyndiq AB, Alströmergatan 20 A, SE-11247 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276437 
(210) Søknadsnr.: 201403074 
(730) Innehaver: 
 Cermaq Group AS, Postboks 144 Sentrum, 0102 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276440 
(210) Søknadsnr.: 201403075 
(730) Innehaver: 
 Cermaq Group AS, Postboks 144 Sentrum, 0102 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276533 
(210) Søknadsnr.: 201213833 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276534 
(210) Søknadsnr.: 201213835 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279269 
(210) Søknadsnr.: 201410747 
(730) Innehaver: 
 Nobe Drycker Stockholm AB, Box 12329, SE-10228 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279271 
(210) Søknadsnr.: 201410748 
(730) Innehaver: 
 Nobe Drycker Stockholm AB, Box 12329, SE-10228 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283487 
(210) Søknadsnr.: 201403891 
(730) Innehaver: 
 Ram Golf Ltd, Suite 14A, Capri Building, 130 Austin 

Road, HK-KOWLOON, Hong Kong 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284939 
(210) Søknadsnr.: 201510920 
(730) Innehaver: 
 PALMESUS AS, Østerveien 6, 4631 KRISTIANSAND S, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286149 
(210) Søknadsnr.: 201514999 
(730) Innehaver: 
 CBK DISTRIBUSJON AS, Per Krohgs Vei 4 A, 1065 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.01 
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(111) Reg.nr.: 293989 
(210) Søknadsnr.: 201704422 
(730) Innehaver: 
 RENATE LYSE AS, Orkdalsveien 54, 7300 ORKANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295137 
(210) Søknadsnr.: 201704345 
(730) Innehaver: 
 RENATE LYSE AS, Orkdalsveien 54, 7300 ORKANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 36590 
(210) Søknadsnr.: 43751 
(730) Innehaver: 
 Chloride Group Limited, c/o Vertiv, TOR, Saint-Cloud 

Way, GB-SL68BN MAIDENHEAD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 55119 
(210) Søknadsnr.: 69004 
(730) Innehaver: 
 Carl Allers ETS A/S., Vigerslev Alle 18, DK-2500 Valby, 

DK-, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 91642 
(210) Søknadsnr.: 114216 
(730) Innehaver: 
 Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.14 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0957181 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.20 

(210) Søknadsnr.: 200804755 
(220) Inndato: 2008.04.17 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2007.08.21, FI, T200702516 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Fixcel Group Oy, Pl 151, 00141 HELSINGFORS, 
Finland (FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 

  Klasse 7   Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0958847 
(151) Reg.dato.: 2008.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.01.16 

(210) Søknadsnr.: 200805471 
(220) Inndato: 2008.05.01 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2007.08.21, FI, T200702515 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Fixcel Group Oy, Pl 151, 00141 HELSINGFORS, 
Finland (FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

  Klasse 37   Building construction; repair; installation services. 
 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1313420 
(151) Reg.dato.: 2016.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.18 

(210) Søknadsnr.: 201611821 
(220) Inndato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG, 
Raschplatz 1, 49565 BRAMSCHE, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 27   Wall hangings (included in this class). 
 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1327176 
(151) Reg.dato.: 2016.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.14 

(210) Søknadsnr.: 201700225 
(220) Inndato: 2017.01.05 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.04.22, JP, 2016-046162 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-
chome, Chuo-ku, 103-8411 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 
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(111) Reg.nr.: 1344669 
(151) Reg.dato.: 2016.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.11 

(210) Søknadsnr.: 201706287 
(220) Inndato: 2017.05.18 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.12.12, DE, 30 2015 063 051 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Ochre, blue, black, red, yellow and white., 

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 HANNOVER, 

Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, booking 
and providing of aircraft; rental, booking and providing 
of ships, in particular rowing and motor boats, sailing 
vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics, 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 

entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services 
[entertainment]; organization and providing of an after 
school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; physical education services and 
provision of courses of instruction in languages; fitness 
club services, training club and fitness club services, 
providing nursery schools, cinema facilities, 
discotheque services, providing museum facilities 
[presentation, exhibitions], providing amusement 
arcade services; sport camp services; amusement park 
services; providing golf courses, tennis courts, riding 
facilities and sports facilities; rental of skin diving 
equipment; organization of sports competitions; 
organization of cultural and sporting events; arranging 
of cultural and sporting events; reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; game services 
provided on-line [from a computer network]; rental of 
recorded data carriers (films, music, games), projector 
apparatus and the accessories thereof; rental of 
newspapers and magazines; writing of texts, other than 
publicity texts; publication of printed matter 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; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 
beings; health and beauty care services provided by 
saunas, beauty salons, sanatoriums, hairdressing 
salons and massage parlours; nursing, medical; public 
baths for hygiene purposes; Turkish baths; organisation 
of recreation stays for health purposes; medical 
assistance services; convalescent homes; flower 
arranging; manicuring; massage; physiotherapy; 
nursing homes; animal grooming; dentistry; 
arrangement of wellness and beauty care services. 
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(111) Reg.nr.: 1354331 
(151) Reg.dato.: 2017.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.29 

(210) Søknadsnr.: 201708916 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2017.03.29, EM, 016520561 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Tieto Oyj, Keilalahdentie 2-4, 02150 ESBO, Finland 
(FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Data processing equipment and computers; computer 

software; data collection and distribution networks; 
computer software for provision of information or 
services relating to administration and business; 
electronic publications, namely, electronically readable 
technical and user manuals for computer systems; 
downloadable software. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business consultancy 
relating to the administration of information technology; 
business advisory services relating to the use of 
computers and computer software; compilation and 
systemization of information into computer databases; 
computerised business information retrieval, record 
keeping and processing services; computerised data 
processing, verification and file management services; 
data search services in computer files for others; 
database management services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; 
maintenance and updating of computer software; 
computer system analysis, namely, monitoring the 
computer systems of others for technical purposes and 
providing back-up computer software and facilities; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware, 
software and related computer systems; rental of 
computer hardware and software; hosting computer 
websites; providing on-line non-downloadable software; 
security services relating to computerised data; 
computerised business information storage services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1362754 
(151) Reg.dato.: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Søknadsnr.: 201711312 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.08.15, DK, VA 2016 01962 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 C WorldWide Holding A/S, Dampfærgevej 26, 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Business consultation regarding mergers and 

acquisitions in connection with private acquisitions, 
mergers and sales as well as in connection with 
takeover of listed companies. 

  Klasse 36   Collection of funds; investment brokerage; brokerage 
services for trading in bonds; brokerage; real estate 
brokerage; debt collection agency; insurance 

brokerage; banking; real estate appraisal; mutual 
funds; capital investment; warranty services; currency 
trading and exchange services; issuance of travelers' 
checks; financial clearing; safe deposit services; 
organisation of financial collections; loans [financing]; 
fiscal assessment and evaluation; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; factoring; trusteeship; 
financing services; financial management; 
pawnbrokerage; real estate management; mortgage 
credit; securities brokerage; stocks and bonds 
brokerage; financial analysis; cheque verification; 
financial consulting; insurance consultancy; payment 
card services; credit card services; financial 
information; insurance information; issuance of credit 
cards; home banking; stockbroking; electronic transfer 
of currency; financial intermediary services, 
intermediary services in connection with stock 
brokerage; insurance; financial affairs; monetary affairs; 
securities trading around fixed interest securities, equity 
and equity related products, including research, sales, 
trading, equity financing, brokerage and trading in 
equity and equity derivatives; investment banking 
services within equities, including initial public offerings 
and listing services, private placement of shares not 
listed on a stock exchange and not registered with an 
authorized market; preemptive rights shares issuance 
and private placement issuance, spin offs, offering of 
already issued securities, appraisal services; structured 
financial advice to companies in connection with the 
optimization of capital and companies' incentive 
programs as well as structured financial advice to 
financial investors; asset management and banking 
services targeting private customers offering 
discretionary portfolio management for institutions and 
private clients, investment funds targeting institutions, 
private clients and private investors, banking targeting 
private clients and pension advisory services for private 
clients as well as the institutional market. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1365248 
(210) Søknadsnr.: 201712035 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 52/17 - 2017.12.27 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.03.14 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 6   Building materials (completely or partly) of metal; 
reinforcing fabric of metal threads; wire nets and gauzes; 
window sills, door lintels, door sills, door frames (included 
in this class); frames, in particular window frames made 
of metal; fixing anchors of metal; structural steel; building 
aluminium; facades and facade profiles made of metal; 
tubes and pipes (included in this class); metal fasteners; 
mechanical fasteners such as dowels, hooks, brackets, 
anchors, mounting braces, bolts, nuts, washers, nails, 
braces, locksmith hardware and small items of metal 
hardware; metal retaining strips for building boards; 
skirting boards and corner guards, each made of metal; 
supporting profiles; agraffe profiles and metal wall 
brackets for wall and facade cladding; containers for 
packaging, transport and construction site provision of 
building materials, all these containers empty or filled 
with non-metallic building materials; metal parts, profiles 
and rails for installation in thermal insulation systems. 

  Klasse 17   Suspended rear-ventilated exterior wall insulation for 
buildings, including support panels for various coating 
varieties. 

  Klasse 19   Building materials (not of metal); fabrics intended for 
building purposes in strips, pieces or prefabricated forms, 
such as fabric angles and fabric corners; building 
materials, namely, decorative ornaments and profiles (in 
particular of hard foam and foamed glass spheres); 
building materials, namely, stringcourse profiles, closing 
strips, impact strips; frames and mounts for wall 
openings; sills, not of metal; pipes, not of metal, for 
construction purposes; building materials, namely, 
beams, bars, rails, strips, profiles, angles and corners; 
window sills, door lintels, door sills, door frames (not of 
metal); plates for building purposes, in particular panels 
for lining walls and facades; facade slabs, partly 
consisting of stone, artificial stone or with coatings having 
a stone-like appearance; construction panels, wall 
panels, panels for facade cladding; non-metallic facade 
elements and non-metallic fastening and limiting 
elements therefor; ceiling and wall coatings with hard 
foam granules; composite moldings for building 
purposes; stone; building blocks, refractory building mate 
rails; natural stone, limestone, sandstone, granite, 
marble; natural stones in blocks, slabs, in form of solid 
stones; ceramic tiles for flooring and facing; stone 
facades, suspended ventilated facades, walls; floor tiles, 
not of metal, for indoor and outdoor use; masonry 
articles, quarries, masonry blocks, paving stones, curb 
stones, tiles; bricks; mosaic floor and wall tiles; marble 
grain, sand and gravel; filling compounds, levelling 
compounds and quick-repair mortars; mortar, screed, 
concrete; plaster boards, plaster for use in building; 
synthetic resin plaster, silicate plaster, silicone resin 
plaster, dry plaster (powder); lime as building materials, 
cement, gypsum; reinforcing materials, reinforcing 
materials for building construction; plastic compounds 
(fillable) for the production of seamless wall coverings by 
coating, smoothing, filling and spraying, wall coating 
compounds for spraying, brushing and spreading; filling 
foam; floor coatings [building materials]; pipes (not of 
metal); filling cement; plaster bases, concrete repair 
materials for the repair of concrete parts in civil 

engineering; asphalt, pitch, bitumen; structural structures 
[not of metal]; structural profiles [not of metal] for building 
purposes; components for structural structures, not of 
metal; floor coatings based on cement, screed, mortar or 
concrete, also in combination with epoxy resins and 
polyurethanes; suspended, ventilated facade systems 
with carrier plates, all aforementioned goods not made of 
metal. 

  Klasse 20   Plastic fittings for furniture, windows and doors; 
brackets, not of metal, for furniture; dowels (plastic), 
anchors (plastic), adhesive anchors (plastic); plastic 
containers for packaging, transport and construction site 
provision of building materials, all these containers empty 
or filled with non-metallic building materials. 

 
(730) Innehaver: 

 STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, DE-79780 
STÜHLINGEN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 STOFIX NORWAY AS, Tollbugata 105, 3041 DRAMMEN, 

Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving
 
 

(111) Reg.nr.: 0947371 
(210) Søknadsnr.: 200800197 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 34/08 - 2008.08.18 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.09.26 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines for manufacturing products out of concrete. 
  Klasse 19   Reinforced and prestressed concrete products in the 

form of different models, including parts for floors. 
  Klasse 37   Construction; repair; installation services. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; industrial analysis and research 
services; engineering; services of engineers, including 
expert reports; advice on construction; drawing up of 
construction plans; mechanical research; technical 
project studies. 

 
(730) Innehaver: 

 Prefaco NV, Hoeksken 5a, BE-9280 LEBBEKE, Belgia 
 Kravstiller: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale 

registreringen skal ha virkning i Norge slettes i sin helhet, 
jf, varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.03.03. 
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Administrativ overføring 

Varemerkesøknad nr. 201713504, det kombinerte 
merket – HELSEPARTIET. VERDIGHET, OMSORG 
OG RESPEKT- er ved avgjørelse fra Patentstyret av 
22. desember 2017 besluttet overført til ny søker,
Helsepartiet, c/o Lise Farseggen 76, 2015 Leirsund, 
NO, jf. varemerkeloven § 21. 
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Fornyelser 
 
 

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

100285 2028.03.16 
  

 
100427 2028.06.01 
  

 
100458 2028.06.15 
  

 
100643 2028.07.06 
  

 
131831 2028.03.17 
  

 
132001 2028.04.21 
  

 
132084 2028.04.28 
  

 
132134 2028.05.05 
  

 
132222 2028.05.11 
  

 
132351 2028.05.27 
  

 
132955 2028.08.11 
  

 
15688 2028.05.01 
  

 
185077 2027.09.18 
  

 
185986 2027.10.23 
  

 
188790 2028.03.12 
  

 
188810 2028.03.19 
  

 
188914 2028.03.19 
  

 
189005 2028.03.19 
  

 
189194 2028.04.02 
  

 
189195 2028.04.02 
  

 
189205 2028.04.02 
  

 
189206 2028.04.02 
  

 
189208 2028.04.02 
  

 
189209 2028.04.02 
  

 
189210 2028.04.02 

189211 2028.04.02 
  

 
189214 2028.04.02 
  

 
189215 2028.04.02 
  

 
189216 2028.04.02 
  

 
189217 2028.04.02 
  

 
189218 2028.04.02 
  

 
189219 2028.04.02 
  

 
189220 2028.04.02 
  

 
189336 2028.04.08 
  

 
189337 2028.04.08 
  

 
189338 2028.04.08 
  

 
189339 2028.04.08 
  

 
189340 2028.04.08 
  

 
189341 2028.04.08 
  

 
189346 2028.04.08 
  

 
189392 2028.04.08 
  

 
189581 2028.04.23 
  

 
189637 2028.04.30 
  

 
189801 2028.04.30 
  

 
189870 2028.05.07 
  

 
189871 2028.05.07 
  

 
189872 2028.05.07 
  

 
189911 2028.05.07 
  

 
189976 2028.05.14 
  

 
189993 2028.05.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

190019 2028.05.14 
  

 
190244 2028.05.20 
  

 
190494 2028.05.28 
  

 
190790 2028.06.12 
  

 
190797 2028.06.12 
  

 
191240 2028.07.02 
  

 
191431 2028.07.09 
  

 
191652 2028.07.23 
  

 
191823 2028.08.06 
  

 
192327 2028.08.20 
  

 
192910 2028.09.18 
  

 
192911 2028.09.18 
  

 
192913 2028.09.18 
  

 
194075 2028.11.06 
  

 
194245 2028.11.12 
  

 
194389 2028.11.19 
  

 
240834 2027.09.17 
  

 
241823 2027.10.31 
  

 
244649 2028.03.03 
  

 
244831 2028.03.13 
  

 
244835 2028.03.13 
  

 
244837 2028.03.13 
  

 
244838 2028.03.13 
  

 
244975 2028.03.26 
  

 
245091 2028.03.31 
  

 
245103 2028.03.31 
  

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

245132 2028.04.01 
  

 
245199 2028.04.07 
  

 
245214 2028.04.08 
  

 
245247 2028.04.09 
  

 
245397 2028.04.15 
  

 
245459 2028.04.17 
  

 
245579 2028.04.24 
  

 
245623 2028.04.28 
  

 
245654 2028.04.29 
  

 
245657 2028.04.29 
  

 
245664 2028.04.29 
  

 
245724 2028.05.05 
  

 
245768 2028.05.07 
  

 
245915 2028.05.16 
  

 
245931 2028.05.19 
  

 
245944 2028.05.19 
  

 
245969 2028.05.20 
  

 
246004 2028.05.22 
  

 
246011 2028.05.22 
  

 
246041 2028.05.23 
  

 
246056 2028.05.26 
  

 
246057 2028.05.26 
  

 
246059 2028.05.26 
  

 
246069 2028.05.27 
  

 
246096 2028.05.28 
  

 
246127 2028.06.02 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246157 2028.06.02 
  

 
246177 2028.06.02 
  

 
246196 2028.06.03 
  

 
246209 2028.06.03 
  

 
246219 2028.06.04 
  

 
246248 2028.06.05 
  

 
246535 2028.06.23 
  

 
246544 2028.06.24 
  

 
246581 2028.06.26 
  

 
246667 2028.07.01 
  

 
246668 2028.07.01 
  

 
246961 2028.07.25 
  

 
247352 2028.08.22 
  

 
247488 2028.09.03 
  

 
247515 2028.09.05 
  

 
247824 2028.09.26 
  

 
247886 2028.09.30 
  

 
248269 2028.10.23 
  

 
248317 2028.10.24 
  

 
248356 2028.10.27 
  

 
248360 2028.10.27 
  

 
249811 2029.02.14 
  

 
249813 2029.02.14 
  

 
249814 2029.02.14 
  

 
249901 2029.02.18 
  

 
26291 2028.06.11 
  

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

51744 2028.04.28 
  

 
51753 2028.04.28 
  

 
52500 2028.05.08 
  

 
52534 2028.03.31 
  

 
73948 2028.03.21 
  

 
74348 2028.05.24 
  

 
74362 2028.05.24 
  

 
74670 2028.07.12 
  

 
74811 2028.07.18 
  

 
74910 2028.08.16 
  

 
75482 2028.11.21 
  

 
75999 2029.02.06 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0343479 2028.02.11 
  

 
0434544 2027.12.16 
  

 
0435923A 2028.02.28 
  

 
0520211 2028.02.12 
  

 
0520340 2028.02.25 
  

 
0520696 2028.03.01 
  

 
0521280 2028.02.15 
  

 
0521392 2028.02.15 
  

 
0686355 2028.01.26 
  

 
0687690 2028.02.11 
  

 
0687707 2028.01.27 
  

 
0687855 2028.02.23 
  

 
0687930 2028.02.20 
  

 
0688001 2028.02.25 
  

 
0688196 2028.02.27 
  

 
0688258 2028.02.25 
  

 
0688284 2028.02.27 
  

 
0688390 2028.02.11 
  

 
0688846 2028.02.20 
  

 
0688868 2028.02.05 
  

 
0688893 2028.02.24 
 
 

 

0689106 2028.01.28 
  

 
0689366 2028.02.17 
  

 
0689495 2028.02.24 
  

 
0689538 2028.02.17 
  

 
0689767 2028.02.26 
  

 
0689922 2028.02.23 
  

 
0689924 2028.02.23 
  

 
0690111 2028.02.20 
  

 
0690125 2028.02.27 
  

 
0690248 2028.03.02 
  

 
0690308A 2028.02.26 
  

 
0690462 2028.02.26 
  

 
0690779 2028.02.24 
  

 
0690911 2028.02.25 
  

 
0690938 2028.02.25 
  

 
0690966 2028.01.19 
  

 
0690995 2028.02.24 
  

 
0691220 2028.02.24 
  

 
0691452 2028.02.23 
  

 
0691789A 2028.02.27 
  

 
0692302 2028.02.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0692302A 2028.02.23 
  

 
0692367 2028.02.26 
  

 
0693779 2028.02.25 
  

 
0694048 2028.02.16 
  

 
0694609 2028.02.24 
  

 
0695023 2028.02.26 
  

 
0940942 2027.08.27 
  

 
0941225A 2027.08.27 
  

 
0945310 2027.10.31 
  

 
0947369 2027.11.16 
  

 
0950885 2027.10.24 
  

 
0952635 2027.12.18 
  

 
0952676 2028.01.18 
  

 
0952699 2027.07.26 
  

 
0953301 2028.02.14 
  

 
0953413 2027.12.12 
  

 
0954742 2028.01.24 
  

 
0955003 2028.02.15 
  

 
0955162 2028.01.29 
  

 
0955362 2028.02.26 
  

 
0955703 2028.02.10 
  

 
0955807 2028.01.28 
 
 

 

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

 
0955874 2028.02.15 
  

 
0955880 2028.02.28 
  

 
0956155 2028.02.15 
  

 
0956167 2028.01.29 
  

 
0956568 2028.02.12 
  

 
0956599 2028.02.28 
  

 
0956810 2028.02.25 
  

 
0956811 2028.02.25 
  

 
0956835 2028.02.27 
  

 
0956971 2028.01.21 
  

 
0957039 2028.02.28 
  

 
0957094 2028.02.28 
  

 
0957134 2028.01.07 
  

 
0957176 2028.02.15 
  

 
0957339 2028.02.12 
  

 
0957353 2028.02.28 
  

 
0957359 2028.02.18 
  

 
0957376 2028.02.27 
  

 
0957549 2028.01.21 
  

 
0957555 2028.02.18 
  

 
0957900 2027.12.14 
  

 
0958042 2028.02.22 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0958180 2028.02.28 
  

 
0958181 2027.12.14 
  

 
0958458 2028.02.28 
  

 
0958601 2028.02.28 
  

 
0958629 2028.02.26 
  

 
0958633 2028.02.28 
  

 
0958886 2028.02.21 
  

 
0958906 2028.02.27 
  

 
0958975 2028.02.28 
  

 
0959029 2028.02.27 
  

 
0959033 2028.02.28 
  

 
0959036 2028.02.12 
  

 
0959048 2028.01.14 
  

 
0959135 2028.02.28 
  

 
0959271 2028.02.13 
  

 
0959553 2028.02.25 
  

 
0959579 2028.02.25 
  

 
0959702 2028.02.28 
  

 
0959752 2028.02.28 
  

 
0959987 2028.02.28 
  

 
0959989 2028.02.28 
  

 
0960064 2028.02.22 
 
 

 

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

 
0960159 2028.02.27 
  

 
0960160 2028.02.27 
  

 
0960501 2028.02.28 
  

 
0960673 2028.02.26 
  

 
0960691 2028.02.25 
  

 
0960997 2028.02.25 
  

 
0961623 2028.02.28 
  

 
0962098 2028.02.28 
  

 
0962295 2028.02.11 
  

 
0962341 2028.02.28 
  

 
0962443 2028.02.15 
  

 
0963708 2028.02.28 
  

 
0964330 2028.02.28 
  

 
0964596 2028.02.22 
  

 
0964600 2028.02.27 
  

 
0964786 2028.02.13 
  

 
0965816 2028.02.22 
  

 
0966930 2028.02.14 
  

 
0967234 2028.02.27 
  

 
0967272 2028.02.27 
  

 
0967417 2028.02.27 
  

 
0967574 2028.02.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0968012 2028.02.28 
  

 
0970190 2028.02.27 
  

 
0971812 2028.02.27 
  

 
0972763 2028.02.15 
  

 
0972941 2028.02.26 
  

 
0973083 2028.02.28 
  

 
0973645 2028.02.04 
  

 
0974341 2028.02.26 
  

 
0974874 2028.02.28 
  

 
0975088 2028.02.28 
  

 
0975705 2028.01.24 
  

 
0976080 2028.02.26 
  

 
0976177 2028.02.26 
  

 
0976562 2028.02.27 
  

 
0977085 2028.02.20 
  

 
0977086 2028.02.20 
  

 
0977091 2028.02.22 
  

 
0978169 2028.01.03 
  

 
0980359 2028.02.25 
  

 
0983794 2028.01.10 
  

 
0983850 2028.02.27 
  

 
0985490 2028.02.07 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0432113 2017.08.30 
  

 
0680607 2017.08.31 
  

 
0684981 2017.08.29 
  

 
0935170 2017.08.30 
  

 
0936244 2017.08.28 
  

 
0937261 2017.08.29 
  

 
0937412 2017.08.29 
  

 
0937596 2017.09.01 
  

 
0937605 2017.09.01 
  

 
0937704 2017.08.25 
  

 
0937886 2017.08.31 
  

 
0937899 2017.08.28 
  

 
0937959 2017.08.29 
  

 
0938381 2017.08.28 
  

 
0938535 2017.08.28 
  

 
0940210 2017.09.01 
  

 
0943751 2017.08.30 
  

 
0944220 2017.08.30 
  

 
0947813 2017.08.25 
  

 
0949227 2017.08.30 
  

 
0950302 2017.08.25 
  

 
0952068 2017.08.25 
  

 
0952071 2017.08.25 
  

 
0965973 2017.08.28 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0980764 2018.02.21 
  

 
1015351 2018.02.14 
  

 
1015358 2018.02.14 
  

 
1120190 2018.02.21 
  

 
1183229 2018.01.08 
  

 
1276534 2018.01.30 
  

 
1288655 2018.02.13 
  

 
1357846 2018.02.21 
  

 

 



 avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn 2018.03.26 - nr 13/18

187 

Avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn 

Krav nummer: 
OP2017/00380 
Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: 
Hyundai Lastebil AS, org.nr.: 918858539 
Kravet ble mottatt av Patentstyret: 
2017.10.20 
Innehaver: 
Hyundai Lastebil AS, Brekkene 10 A, 5516, HAUGESUND 
Kravstiller: 
Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, SEOCHO-GU 
SEOUL, Korea  
Hyundai Motor Norway, Postboks 6466 Etterstad, 0605, OSLO 
Grunnlag: 
Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er egnet til å 
forveksles med kravstillernes eldre foretaksnavn HYNDAI MOTOR 
NORWAY med organisasjonsnummer 914 315 816 og 
kravstillernes eldre varemerkeregistreringer, herunder registrering 
nr. 100976, det kombinerte merket HYUNDAI, jf. 
foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. 
Beslutning: 
Registreringen av foretaksnavnet HYUNDAI LASTEBIL AS er i strid 
med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas til følge. 

Krav nummer: 
OP2017/00315 
Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: 
JV Veidec ANS, org.nr.: 915541488 
Kravet ble mottatt av Patentstyret: 
2017.08.22 
Innehaver: 
JV Veidec ANS , Postboks 506 Skøyen, 0214, OSLO, NO 
Kravstiller: 
Rickard Pålsson, Dalbyvägen 10, 24762, VEBERÖD, SE  
Veidec Norge AS, Barkedalen 5, 1675, KRÅKERØY, NO 
Hans Peterson, Stationsgatan 5 B, 34014, LAGAN, SE 
Grunnlag: 
Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er egnet til å 
forveksles med kravstillernes eldre foretaksnavn VEIDEC NORGE 
AS med organisasjonsnummer 995 764 563, og kravstillernes eldre 
varemerkeregistrering nr. 265619, det kombinerte merket VEIDEC, 
jf. foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. 
Beslutning: 
Registreringen av foretaksnavnet JV VEIDEC ANS er ikke i strid 
med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas ikke til følge. 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 07/18 ble internasjonal 
varemerkeregistrering nr. 1347440 (201706996) 
kunngjort med feil innehaver. Se ny korrekt 
kunngjøring s. 121. 
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