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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 
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(551) Fellesmerkebestemmelser 
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(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.: 297438 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715730 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OLE GEORG PEDERSEN, H0202 THOMAS 
HEFTYES GATE 46 B, 0267 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbare musikkfiler; Digital musikk som er 

nedlastbar fra internett; Nedlastbare videoopptak med 
musikk; Nedlastbare musikkopptak.  

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; Produksjon og utgivelse 
av musikk; Dj-tjenester; Artistopptredener. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297439 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201713499 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hitachi Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, 2007 
KJELLER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; bolter av metall; skruer av 
metall; skruer av metall (festeanordninger); muttere av 
metall; skiver av metall; underlagsskiver av metall; 
skruegjengede festeanordninger og gjengete stenger 
av metall; festeanordninger av metall; plugger av 
metall; ekspansjonshylser av metall for festing av 
skruer og spikere; spikere av metall; plateanker, 
splittankere av metall; forankringsplater; stifter av 
metall. 

  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; 
håndverktøy (ikke hånddrevet); kompressorer; 
spikerpistoler; stifteverktøy; trykkluftapparater, -verktøy 
og -pumper; elektrisk drevne verktøy; mekanisk drevne 
verktøy; motordrevne verktøy; pneumatiske verktøy; 
hydraulisk drevne verktøy; motorsager; sager 
(maskiner) herunder kombisager, bordsager, 
dykksager; tørrkappemaskiner for kutting av metall og 
stålmaterialer; blandemaskiner, herunder 
blandemaskiner for blanding av flislim, fugemasse, 
kalkpuss, avretningsmasse, mørtel, maling, lakk, lasur, 
tapetklister, sement, betong og sparkelmasse; 
industristøvsugere; varmluftpistoler (elektrisk); 
skrutrekkere, herunder skrutrekkere med skrueautomat 

(elektriske); rettsliper (batteridrevne); fugepistoler 
(batteridrevne); smørepistoler (batteridrevne); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner; sager (redskap); 
håndredskaper til sliping; sliperedskaper; manuelt 
betjente slipere; skrutrekkere, herunder skrutrekkere 
med skrueautomat (ikke-elektriske); pistoler (redskap); 
deler og tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 20   Muttere, ikke av metall; plugger ikke av metall, 
herunder av nylon, gummi eller plast; kapsler, ikke av 
metall; skrueinnlegg ikke av metall; skrueringer, ikke av 
metall; skruegjengede festeanordninger, ikke av metall; 
skruehylser, ikke av metall; skruer, ikke av metall; 
stifter, ikke av metall; hylser for skruer, ikke av metall; 
ekspansjonshylser ikke av metall for festing av skruer 
og spikere; bolter, ikke av metall; 
forankringsanordninger (-plater), ikke av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297440 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714775 
(220) Inndato: 2017.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accigo AB, Vasagatan 16, SE-11120 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Informasjonsteknologiske enheter; lydenheter, visuelle 
enheter, multimedie-enheter og fotografiske enheter; 
utstyr og tilbehør for databehandling (elektriske og 
mekaniske); datamaskiner og datamaskinvare til 
datamaskiner; datamaskiner; dataprogramvare; 
datasystemer; programvare; programvare i form av 
apper for skybaserte datatjenester; 
applikasjonsprogramvare (apper); 
applikasjonsprogramvare for datamaskiner; 
applikasjonsprogramvare for bruk med bærbare 
dataenheter; programvare for bedriftsformål; 
programvare for analyse av bedriftsdata; programvare 
for dataoperativsystemer; programvare for dataskyer; 
programvare for datagrensesnitt; programvare for 
elektroniske oppslagstavler; assisterende programvare.

  Klasse 35   Bedriftsassistanse, -ledelse og -administrasjon; 
bedriftskonsultasjon og –rådgivning; 
bedriftsadministrasjon; forretningsmessig 
bedriftskonsultasjon; forretningsmessig prosjektledelse; 
konsulenttjenester vedrørende bedriftsstrategier; 
bedriftsstrategitjenester; strategisk bedriftsplanlegging; 
forretningsplanleggingstjenester for bedrifter; 
assistanse, rådgivning og konsultasjoner vedrørende 
bedriftsplanlegging; bedriftsledelseskonsultasjoner 
innen informasjonsteknologiområdet; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; analyser av 
systemer for bedriftsledelse; sammenstilling av 
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bedriftsinformasjon; sammenstilling i databaserte 
databaser; håndtering av databaserte databaser; 
tjenester vedrørende omstrukturering av 
virksomhetsprosesser. 

  Klasse 42   IT-programmeringstjenester; rådgivningstjenester 
innen IT; outsourcing av IT-tjenester; opprette og 
designe nettsidebaserte registre med informasjon, for 
andre (IT-tjenester); IT-prosjektledelse; IT-
konsulenttjenester; IT-konsultasjoner, -rådgivning og –
informasjon; datamaskinvareutvikling; design og 
utvikling av datamaskinvare; programvareutvikling, -
programmering og –implementering; design og utvikling 
av programvare; utvikling av programvare; opprettelse 
av programvare; vedlikehold av programvare; 
oppdatering av programvare; formgivning og 
oppdatering av programvare; oppdatering og utvikling 
av programvare; utforming, utvikling og implementering 
av programvare; forskning relatert til utvikling av 
dataprogrammer og programvare; support og 
vedlikehold av programvare; utvikling av programvare; 
utvikling av maskinvare; tilveiebringelse av support 
online for programvarebrukere; teknisk rådgivning om 
tilpasning og bruk av programvare; overvåkning av 
datasystemer; rådgivningstjenester vedrørende 
programvare; konsultasjon innen området for 
programvare; konsulenttjenester vedrørende 
programvare; konsulenttjenester innen maskin- og 
programvare for datamaskiner; profesjonell 
konsulentvirksomhet vedrørende dataprogrammering; 
profesjonell konsultasjon vedrørende datamaskiner; 
konsultasjon vedrørende dataprogramvare; 
konsultasjonstjenester vedrørende datasystemer; 
konsultasjon relatert til informasjonsteknologi; 
outsourcing-tjenester vedrørende 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende arkitektur og 
infrastruktur for informasjonsteknologi; utarbeidelse og 
utforming av websidebaserte informasjonsregistre for 
andre [informasjonsteknologitjenester]; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende programvare; 
informasjonstjenester vedrørende utvikling av 
datasystemer; tjenester for databaseutvikling; 
vertstjenester, skytjenester (SaaS) og utleie av 
programvare; IT-sikkerhetstjenester, -
beskyttelsestjenester og gjenoppretting; konsultasjoner 
vedrørende datasikkerhet; design og utvikling av 
system for innmating, utmating, bearbeiding, visning og 
lagring av data; utvikling av system for databehandling; 
utvikling av system for dataoverføring; design av 
datasystemer; webdesign; konsulenttjenester 
vedrørende webdesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297441 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714238 
(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: 
 EKULF NUF AB, Navestadsgatan 31, SE-60366 

NORRKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Mellomromsbørster for dentale formål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297442 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714252 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 
Hårfarger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297443 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714253 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 
Hårfarger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297444 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714257 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 
Hårfarger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297445 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714256 
(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: 
 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., DK-7400 
HERNING, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 

Hårfarger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297446 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715722 
(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: 
 PETROMARKER AS, Notberget 12, 4029 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, 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; senderapparater for elektromagnetiske 
signaler; antenner; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
datamaskinprogrammer; grammofonplater; 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 

  Klasse 35   Innsamling og systematisering av informasjon for bruk 
i databaser; administrasjon av dataarkiver. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; analysetjenester for utnytting av olje- 
og gassforekomster; oljeleting; gassleting; geologiske 
grunnundersøkelser; geologisk leting; kartlegging av 
underjordiske reservoarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297447 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715010 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner 
Boulevard, US-CA91522 BURBANK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Filmer med komedie, drama, action, eventyr og / eller 
animasjon, og filmer for kringkasting på TV med 
komedie, drama, action, eventyr og / eller animasjon; 
audio-video disketter og DVD’er med musikk, komedie, 
drama, action, eventyr, og / eller animasjon; stereo 
hodetelefoner; batterier; trådløse telefon; CD-spillere; 
CD ROM dataspill disketter; telefon- og / eller 
radiopersonsøkere; CD-spillere; radio; musematter; 
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briller, solbriller og etuier til dette; spillutstyr solgt som 
en enhet for å spille selskapsleksbaserte dataspill; 
nedlastbar programvare for bruk i å spille online 
dataspill, nedlastbart dataspillprogramvare; dataspill-
programvare for bruk på mobiler og mobiltelefoner; 
video- og dataspillprogrammer; videospillkassetter; 
data- og videospill som er designet for hardware-
plattformer, nemlig, spillkonsoller og PC-er; 
dataspillprogramvare for spillemaskiner inkludert 
spilleautomater, programvare eller firmware for 
pengespill på alle dataplattformer, inkludert spesielle 
spillkonsoller, videobaserte spilleautomater, hjulbaserte 
spilleautomater og videolotteri-terminaler; CD-ROM og 
DVD dataspilldisketter og dataprogrammer, nemlig 
software som linker digitalisert video og audio media til 
et globalt databasert informasjonsnettverk; nedlastbart 
audiovisuelt medieinnhold innen underholdning med 
animerte filmer, TV-serier, komedier og dramaer; 
dataprogrammer, nemlig programvare for streaming av 
audio-visuelt medieinnhold via Internett, programvare 
for streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold, 
nedlastbare lyd og video-spillere for medieinnhold med 
multimedia og interaktive funksjoner; dataprogrammer 
for å åpne, lese og søke online databaser, programvare 
som lar brukerne spille og programmere 
underholdningsrelatert lyd, video, tekst og 
multimediainnhold; dataprogram programvare for 
streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold; 
dataprogram programvare for streaming av audio-
visuelt medieinnhold via Internett; nedlastbare 
programvare for streaming audio-visuelt medieinnhold 
via Internett; nedlastbare programvare for streaming og 
lagring av audiovisuelt medieinnhold; nedlastbare 
publikasjoner i form av bøker med karakterer fra tegne-
, action-eventyr-, komedie- og / eller dramafilmer, 
tegneserier, barnebøker, strategiguider, magasiner 
med karakterer fra tegne-, action-eventyr-, komedie- og 
/ eller dramafimer, fargebøker, aktivitetsbøker for barn 
og tidsskrifter innen underholdning; tilbehør til 
mobiltelefoner, nemlig handsfree-tilbehør, 
mobiltelefondeksler og mobiltelefoncover; kodete 
magnetiske kort, nemlig telefonkort, kredittkort, 
kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort; og 
dekorative magneter.   

  Klasse 21   Glass-, keramikk- og leirvarer, nemlig krus, mugger, 
skåler, tallerkener, kaffekopper og kopper; drikkeglass, 
nemlig mugger, krus og drikkeglass ; sukker- og 
fløtesett; kopper for spedbarn; kakekrukker; keramikk-, 
glass- og porselensfigurer; ikke-elektriske kaffekanner 
ikke av edelt metall; bokser; lunsjbokser; papirkurver ; 
isbøtter; plastbøtter; stativ for bruk i dusj (shower 
caddie); kakeformer; serveringsutstyr, nemlig pai-
serveringsbrett, kakefat, spatler, skrapere, og 
kakespader ; lommelerker; ølbrikker av plast; termiske 
isolerte beholdere for mat eller drikke; kakekuttere; 
flaskeåpnere; vannflasker solgt tomme; karafler ; 
drikkekolber; hagehansker ; gummi 
husholdningshansker; og spiseutstyr, nemlig, 
papptallerkener og –kopper.    

  Klasse 25   Klær for menn, kvinner og barn - nemlig, skjorter, t-
skjorter, gensere, joggedresser, bukser, langbukser, 
shorts, singletter, regntøy, baby-smekker av stoff, 
skjørt, bluser, kjoler, bukseseler , gensere, jakker, 
kåper, regnfrakker , utedresser, slips, badekåper, 
hatter, skyggeluer, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, 
pyjamas, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, 
joggesko, sandaler, sokker, inne-sokker, tøffel-sokker, 
badetøy,  og maskerade- og Halloweenkostymer og -
masker solgt i forbindelse med dette; smekker av plast. 

  Klasse 28   Leker og sportsutstyr, inkludert spill og leker, nemlig 
actionfigurer og tilbehør dertil; plysj-leketøy; ballonger; 
badekar-leker; leker man kan ri på; utstyr solgt som en 
enhet for å spille kortspill; leke-kjøretøy; dukker; 
sendeplater; elektroniske håndholdte spillenheter; spill 
utstyr solgt som en enhet for å spille et brettspill, 
kortspill, et manipulerende spill, en selskapslek og et 
action basert target-game; videoutgang spillmaskiner 
som kan stå alene; puslespill og manipulerende 
puslespill; ansiktsmasker laget av papir; skateboards; 

skøyter; vannspruteleker; baller, nemlig lekeplassballer, 
fotballer, baseballer , basketballer; baseballhansker; 
svømmebrett for fritidsbruk ; flytebrett (kickboard) for 
fritidsbruk ; surfebrett ; svømmebrett for fritidsbruk ; 
svømmeføtter ; leke-bakeutstyr og leke-kokekar; leke-
banker; snøkuler (leke); og juletrepynt.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
videospill, tilveiebringe online dataspill, tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare spill; 
underholdningstjenester i form av live-action-, komedie-
, drama-, animerte-, og reality TV-serier; produksjon av 
live-action-, komedie-, drama-, animerte- og reality TV-
serier; distribusjon og visning av live-action, komedie, 
drama og animerte kinofilmer; produksjon av live-
action, komedie, drama og animerte kinofilmer; 
teaterforestillinger, både animerte og live action-; 
Internett-tjenester i form av tilveiebringelse av 
informasjon via et elektronisk globalt datanettverk om 
underholdning spesielt relatert til spill, musikk, filmer og 
TV; filmklipp, bilder og annet multimedia materiale 
tilveiebragt via et nettsted; tilveiebringe nyheter om 
aktuelle hendelser og underholdning og informasjon 
knyttet til utdanning og kulturelle arrangementer, via et 
globalt datanettverk; og tilveiebringe informasjon om og 
faktisk underholdning via et elektronisk globalt 
kommunikasjonsnettverk i form av live-action, komedie, 
drama og animerte programmer og produksjon av live-
action, komedie, drama og animerte filmer for 
distribusjon via et globalt datanettverk; tilveiebringe et 
dataspill som man kan få tilgang til via et 
telekommunikasjonsnettverk; og elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig publisering av tekst og 
grafiske arbeider av andre på nettet, med artikler, 
noveller, manus, tegneserier, strategiguider, bilder og 
visuelt materiale; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av bøker med karakterer fra tegne-
, action eventyr-, komedie- og / eller dramafilmer, 
tegneserier, barnebøker, strategiguider, magasiner 
med karakterer fra tegne-, action eventyr-, komedie- og 
/ eller dramafilmer, fargeleggingsbøker, aktivitetsbøker 
for barn og blader innen underholdning; 
fornøyelsesparktjenester; fornøyelsespark-turer; 
tilveiebringelse av live eller forhåndsinnspilte 
programmer og / eller filmer; informasjon om 
underholdning og / eller rekreasjon; 
underholdningsklubb-tjenester; elektroniske spill-
tjenester levert via et globalt datanettverk; tilveiebringe 
kasino og spill fasiliteter; underholdningstjenester i form 
av multipleks kino- og teaterutvikling, filmutstillinger, 
filmdistribusjon. 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataspillprogramvare og 
videospillprogramvare for bruk med datamaskiner, 
videospillprogrammer og datanettverk; 
dataprogrammeringstjenester for å skape AR 
(«augmented reality») videoer og spill; 
dataprogrammering av videospill; design og 
modifisering av dataprogrammer og videospill for 
andre; utviklingstjenester for videospill; 
programmeringsutviklingstjenester for videospill; 
produksjon av video og dataspill programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297448 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715705 
(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: 
 Best Management AS, Drammensveien 126, 0277 

OSLO, 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.Bærevesker; bager; koffertlignende 
porteføljer; paraplyer; paraplyer og parasoller; 
universale sportsbager; visittkort; lær og lærimitasjoner; 
skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller; spaserstokker, pisk, seletøy og 
salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr.  

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast.Håndduker av tekstil; håndklær av 
tekstiler; håndklær, ikke av papir; hettehåndklær; 
tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner av 
tekstil eller plast.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg.Badedrakter; badetøy for 
menn; badetøy for menn; kortermete t-skjorter; 
langermede skjorter; langermete t-skjorter; skjorte 
(kortermet); skjorter; sportstrøyer; klær, fottøy, 
hodeplagg.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt.Flottører for svømming og 
bading; gymnastikkapparater; spill; spill og leketøy; 
spillapparater; svømmeføtter; svømmeføtter; 
trekkoppleker; vannski; spill og leker; 
videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.handelsutdanningstjenester; 
handelsutdanningstjenester; idretts- og kulturaktiviteter; 
idrettsklubbtjenester; idrettstrening; 
rådgivningstjenester for handelsutdannelse; 
undervisning; videregående utdannelse; 
voksenundervisning; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter.  

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering.bar- og cateringtjenester; bar- og 
restauranttjenester; bartjenester; catering; hotell- og 
restauranttjenester; hoteller; kafé- og 
restauranttjenester; kafeer; pensjonatdrift ; bevertning 
og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297449 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715714 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RIMFROST AS, Postboks 234, 6099 FOSNAVÅG, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; Kosttilskudd 
for mennesker; kosttilskudd for dyr; proteinbaserte 
kosttilskudd; Krillbaserte tilsetninger til bruk i 
farmasøytiske og veterinære preparater; kosttilskudd 
som inneholder krillmel i kapsler, flytende og fast form; 
kosttilskudd inneholdende mineraler; krillmel som 
brukes som ingrediens i fremstilling av krillolje i 
kapselform; Kosttilskudd bestående av krill- og omega 
3-fettsyrer og / eller EPA DHA-fettsyrer i flytende form, i 
kapsler og i fast form; kosttilskudd i form av krillolje til 
ernæringsformål. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt, nemlig bearbeidet og 
ubearbeidet krill, tørket krill, krillmel og krillpulver; 
spiselige oljer og fett, nemlig krillekstrakter og krillolje. 

  Klasse 31   Krillernæring for mennesker og dyr, matvarer til dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297450 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201607968 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Conifer Ventures Limited, Chiswick Park, 566 Chiswick 
High Road, GB-W45YE LONDON, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt; fjærkre; kjøtt- og pølsevarer (charcuterie); vilt; 
kjøttekstrakter; konserverte grønnsaker; kokte 
grønnsaker; tørkede grønnsaker; grønnsaksalater; 
fruktsalater; egg; melk og melkeprodukter; ost; 
soyamelk (melkeerstatning); spiselige oljer og fett; 
fruktbasert snackmat; konservert frukt; tørket frukt; kokt 
frukt; syltetøy; kompotter; fruktgeleer; kjøttbasert 
smørepålegg; fjærkrebasert smørepålegg; fruktbasert 
smørepålegg; nøttebasert smørepålegg; 
grønnsakbasert smørepålegg; meieribasert 
smørepålegg; forhåndslagde ferdigretter bestående 
hovedsakelig av kjøtt, soya, fjærkre, sjømat, 
grønnsaker, frukter, tofu og/eller ost; supper, yoghurt; 
yoghurtbaserte drikker; kremfløte; bearbeidede frø; 
bearbeidede nøtter; krydrede nøtter; ristede nøtter; 
nøttebasert snackmat. 

  Klasse 30   Kaffe; kaffebaserte drikker; kaffebaserte drikker med 
melk; te; tebaserte drikker; infusjoner, ikke medisinske; 
kakao; kakaobaserte drikker; kakaobaserte drikker med 
melk; sjokoladebaserte drikker; sukker; ris; korn og 
kornblandinger; mel; brød; paier; quicher; sandwicher, 
smørbrød; bakverk, konditorvarer og ikke-medisinske 
konfektyrer; is, spiseis; iskrem; honning; sirup; salt; 
sennep; eddik; sauser; salatdressinger; krydderier; 
kaker; forhåndslagde ferdigretter bestående 
hovedsakelig av mel og/eller pasta; pastaer; pizzaer. 

  Klasse 43   Restauranter; selvbetjeningsrestauranter; kantiner; 
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kafeer; kafeteriaer; snackbarer; kaffebarer; tebarer; 
tehus, tesalonger; takeaway-restauranter; barer; 
cateringsvirksomhet; bevertning og tilbringing av mat 
og drikke; drikkeserverings- og leveringstjenester etter 
kontrakt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297451 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.08, EM, 017569385 
(210) Søknadsnr.: 201716891 
(220) Inndato: 2017.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 preVet AB, Lunsen Nyby 5, SE-75598 UPPSALA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Ahlford Advokatbyrå, Box 1111, SE-75242 UPPSALA, 
Sverige 

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

applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
dataprogramvare for databasestyring; 
kommunikasjonsprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; programvare. 

  Klasse 42   Databasedesign og -utvikling; design og utvikling av 
programvare for databasestyring; design, vedlikehold, 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med 
medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; opprettelse 
av dataprogrammer; programvaredesign og -utvikling. 

  Klasse 44   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
veterinæriske tjenester; helse- og skjønnhetspleie for 
dyr; landbrukstjenester; sykehustjenester for kjæledyr; 
veterinæriske informasjonstjenester via internett; 
veterinærtjenester; veterinærtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297452 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715033 
(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: 
 Laticrete International Inc, One Laticrete Park North, 

US-CT06524-3423 BETHANY, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; 
kjemikalier, tilsetningsstoffer og klebemidler, herunder 
slike benyttet i byggevirksomhet; kjemiske preparater til 
industrielle formål; kjemikalier for betong; bindemidler, 
inkludert vannbaserte bindemidler for betong; 
vannbasert behandling for å redusere fordampning av 
betong; kjemiske bindemidler til industrielle formål, 
nemlig bindemiddel av latekspolymerblanding for 
betong, mørtel, gips, fliser, murstein, stein, marmor og 
fugemasse, til bruk i bygninger; kjemiske blandinger for 
vanntetting, for gjenstander av murverk, fliser og andre 
bygnings- og konstruksjonsoverflater, slik som 
svømmebassenger, innvendige bygningsoverflater og 
utvendig bygningsoverflater; polymere tilsetningsstoffer 
i kjemisk form for fremstilling eller bearbeiding av 
mørtel, gips, stukkatur, betong og andre 
sementblandinger; lateks tilsetningsstoffer i kjemisk 
form for fremstilling eller behandling av mørtel, gips, 
stukkatur, betong og andre sementblandinger; 
preparater for vanntetting av betong, unntatt maling; 
vanntettingsmembraner i kjemisk flytende polymer 
gummi form for bruk i bygging, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; forbindelser for herding av 
betong, inkludert akryl-, vann-, harpiks- og voksbaserte 
herdingsforbindelser; bindemidler for betong; 
substanser for å herde kalkstein og betong; 
konserveringsprodukter for betong; 
konserveringsprodukter for sement; bindemidler for 
betong; herdemidler for betong og kalkstoffer, 
produkter for betongbeskyttelse, overflateherder for 
betong og / eller mørtel; aggregater og 
aggregatherdere; bevaringsprodukter for betong; 
sprekk og skjøtfyllere; kjemisk frigjøringsmiddel for 
støpeformer, for betongformer; frigjøringspreparater for 
støpeformer. 

  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; 
verktøymaskiner, herunder slike benyttet i 
byggevirksomhet; elektriske og batteridrevne blandere 
for å påføre steinlim på keramiske fliser, porselen og 
steinfinér. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; armatur og 
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komponenter til avløp, dusj, bad og oppvarming; pre-
formete dusjanlegg og dusjprodukter, nemlig dusjnisjer 
i form av dusjkabinetter; dusj panner i form av 
dusjbaser; avløpsarmatur, nemlig dusjavløp; 
dusjbenker og seter for permanent montering i 
dusjkabinett; strålevarmesystem for montering under 
gulv, bestående av en elektrisk gulvvarmespole, 
matter, gulvvarme termostat og en elektrisk 
ledningsfeilindikator, solgt sammen som en enhet; 
elektriske gulvvarmesystemer, nemlig kabler, elektriske 
matter, og sensorer, solgt som en enhet. 

  Klasse 17   Ubearbeidet og halvfabrikat av gummi, guttaperka, 
kautsjuk; asbest, glimmer og erstatningsstoffer for 
disse materialer; plastikk og harpiks i ekstrudert form 
for bruk i produksjon; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; fleksible rør og slanger, ikke av 
metall; klebende tetningsmasse, herunder slike 
benyttet i byggevirksomhet; isolasjonsmateriale, 
herunder slike benyttet i byggevirksomhet; 
vanntettingsmembraner, herunder slike benyttet i 
byggevirksomhet; tetningsmembraner, inkludert de som 
brukes i byggevirksomhet; tetningsmembraner og 
barrierer brukt i bygningskonstruksjoner; 
vanntettingsmembraner brukt i bygningskonstruksjoner; 
klebende tetningsmiddel til bruk på betong, mørtel, 
murstein og stein for bygningsformål; 
polyuretanbaserte stoffer til bruk for å tette og isolere 
bygninger; akustisk isolasjon for bygninger; 
værbestandige membraner og dampbarrierer; 
fugemateriale; epoxy barrierer til bruk på betong og 
mørtel for bygningsformål. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall); ikke-metallisk 
bygningsmateriell; klebe og bindemidler, herunder slike 
benyttet i byggevirksomhet; fugemasse og 
sementholdig materialer, herunder slike benyttet i 
byggevirksomhet; flis og steninstalleringsmaterialer; 
underlagsmateriale for tak og gulv; ikke-metalliske 
produkter og materialer for konstruksjon av yttervegger; 
epoxy-basert fugemasse; klebe og bindematerialer, 
nemlig mørtel, fugemasse, mastikk og sement, for 
legging av fliser, murstein, stein og andre 
overflatebelegg; gips til byggformål; sementplater for 
bygging; sement og sandblandinger til byggeformål; 
gulvunderlag, inkludert selvutjevnende underlag; 
gulvunderlag, nemlig plastmatter og stoffmembraner for 
støtte og underlag for legging av fliser over vegger, tak 
og gulvunderlag; byggematerialer, nemlig kompositter 
eller blandinger av hydraulisk sement og fyllstoffer eller 
aggregater; byggematerialer, nemlig kompositter eller 
blandinger av hydraulisk sement og fyllstoffer som flis, 
inert kjemikalier, steinflis eller marmor, som brukes med 
flytende lateksblandinger for å forme gulv, vegger, tak, 
panel-isolasjon eller for reparasjon av slike; forsterket 
sement og sementbaserte materialer; gulvmaterialer; 
overflatebehandlingsmaterialer for betong; fugemasse; 
sementbasert kontrollert ekspansjonsmasse; sprekk og 
skjøtfyllere for betong; mørtel; mørtel til betonglapping; 
sementbasert lappesystem; sementbasert 
overflatemiddel for betongflater; selvutjevnende 
betongbelegg; gulvbelegg, herunder slike inneholder 
slitasjeaggregater; aggregater for betong; sement og 
aggregatblandinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297453 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715309 
(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: 
 Cainiao Smart Logistics Holding Limited, Fourth Floor, 

One Capital Place, P.O. Box 847, KY-1-1103 GRAND 
CAYMAN, Cayman-øyene 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsapparater og –innretninger; printere 
for bruk med datamaskiner; smartkort med integrerte 
kretser; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; kvantitetsmålere; 
kontrollapparater for frankering; maskiner for telling og 
sortering av penger; videokameraer; elektroniske 
merkelapper for varer; stemplingsur 
(tidsregistreringsapparater); veiemaskiner; måleringer; 
elektroniske oppslagstavler; GPS-apparater (globalt 
posisjoneringssystem); apparater for tidsmåling 
(fotografering); oppmålingsinstrumenter; 
stereoskopiapparater; identifikasjonstråd for elektriske 
ledninger; halvledere; integrerte kretser; elektriske 
spoler; automatiske tidsur; fluorescerende skjermer; 
fjernkontrollere; elektriske installasjoner for fjernstyring 
av industrioperasjoner; brannslukningsapparater; 
alarmer; elektriske batterier; sikkerhetssymboler 
(krypteringsinnretninger); svarte bokser 
(dataregistreringsapparater); menneskelignende 
roboter med kunstig intelligens; headset til virtuell 
virkelighet; biochip-er; elektroniske 
tilgangskontrollsystemer for låsing av dører: 
ladestasjoner for elektriske kjøretøy; 
navigasjonsapparater for kjøretøy 
(kjøretøydatamaskiner); lagringsenheter for 
datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer 
(software) innregistrerte på databærere; magnetiske 
identitetskort; strekkodelesere; operativprogrammer, 
innregistrerte for datamaskiner; data periferiutstyr; 
datasoftware (innregistrert); koplingsenheter 
(databehandlingsutstyr); lesere 
(databehandlingsutstyr); dataspillsoftware; optiske 
databærere; digitale skilt.      

  Klasse 16   Papir; trykksaker; etiketter av papir eller papp; trykte 
publikasjoner; innpakningspapir; kontorrekvisita, unntatt 
møbler; tegneutstyr; skrivekritt; arkitektmodeller; 
skriveutstyr; plakater; bøker; geografiske kart; aviser; 
tidsskrifter; magasiner (tidsskrifter); nyhetsbrev; 
innpakningsmateriale med luftputefyll av papir eller 
papp.  

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; online annonsering på 
datanettverk; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; forretningsinformasjoner; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; kommersielle formidlingstjenester; 
forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
prokuratjenester (handel på andres vegne); 
konsultasjoner i personalspørsmål; systematisering av 
informasjon til databaser; oppdatering og vedlikehold 
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av data i databaser; regnskapskontroll; utleie av 
salgsautomater; arbeidsformidling; utleie av 
salgsstands; salg (detalj- og engros-) av farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; 
fremskaffelse av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre; sammenstilling av 
indekser av informasjon for kommersielle eller 
markedsføringsformål; bistand til bedriftsledelse; 
bedriftsopplysninger; informasjonsbyråer 
(handelsopplysninger); rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- 
eller industribedrifter; konsulentbistand i 
forretningssaker; markedsundersøkelser; 
forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; 
rådgivning for forretningsledelse; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
søkemotoroptimalisering; bedriftsundersøkelser; 
rådgivningstjenester for forretningsledelse; 
markedsstudier; faglige konsultasjoner om forretninger; 
økonomisk planlegging; organisering av messer for 
salgs- og markedsføringsformål; 
prissammenligningstjenester; forretningsinformasjon og 
rådgivning for forbrukere (forretnings- og 
forbruksinformasjon / -rådgivning); 
outsourcingstjenester (forretningsassistanse); 
sammenstilling av statistikk; fremskaffelse av 
kommersiell- og forretningskontaktinformasjon; ledelse 
av refusjonstjenester for andre; optimalisering av 
nettsidetrafikk.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; 
avbetalingskreditt; investering i fond; kunsttaksering; 
utleie av fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; 
meglervirksomhet; garantier (kausjon); 
veldedighetsinnsamling; bestyrelse av familiestiftelser; 
lån mot sikkerhet. 

  Klasse 38   Sending av fjernsynsprogram; meldingsoverføring; 
kommunikasjon ved dataterminaler; elektroniske 
oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); 
tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til et 
globalt computernettverk; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; fremskaffelse av praterom på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av on-line forum; strømming av data; fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; overføring 
av digitale filer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; varelevering; transporttjenester, 
transportlogistikk; transittjenester; 
befraktningsvirksomhet; transportmeglingsvirksomhet; 
vareemballering; skipsmeglervirksomhet; 
lasthåndtering; utleie av kjøretøyer; lagring av varer; 
utleie av lagerplass; lagring; lagringsinformasjon; 
lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; 
utleie av dykkerklokker; distribusjon av elektrisk kraft; 
betjening av sluseporter; utbringelse av pakker; 
kurértjenester (kurérpost eller varer); organisering av 
reiser; utleie av rullestoler; utskyting av satellitter for 
andre; flaskefylling.  

  Klasse 41   Undervisning, utdanningstjenester; organisering og 
ledelse av konferanser; bokbussvirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner, 
ikke nedlastbare; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringe 
online musikk, ikke nedlastbar; tilveiebringe online 
videoer, ikke nedlastbar; underholdningstjenester; 
spilltjenester tilbudt online fra et datanettverk; 
helseklubbvirksomhet (helse og mosjon); utleie av 
leker; utleie av spill; dressur av dyr; modelltjenester for 
kunstnere; organisering av lotterier.  

  Klasse 42   Teknisk forskning; forskning og utvikling av nye 
produkter for andre; kvalitetskontroll; geologiske 
undersøkelser; kjemiske undersøkelser; klinisk 
utprøving; meteorologisk informasjon; materialtesting; 
industrielt design; arkitekttjenester; 
motedesigntjenester; dataprogrammering; utarbeidelse 
og design av datasoftware; konsultasjonsvirksomhet 
ved design og utvikling av datahardware; oppdatering 
av datasoftware; vedlikehold av datasoftware; 

analysering av datasystemer; konsulenttjenester innen 
datasoftware; software som en tjeneste (SaaS); 
konsultasjonstjenester innen IT; fremskaffelse av 
informasjon om datateknologi og programmering via en 
nettside; elektronisk datalagring; nettskytjenester; 
konvertering av dataprogrammer og data, annet enn 
fysisk konvertering; konsultasjonsvirksomhet innen 
datasikkerhet; datakrypteringstjenester; overvåkning av 
datasystemer for oppdagelse av uautorisert tilgang eller 
databrudd. 
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(740) Fullmektig: 
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  Klasse 9   Databehandlingsapparater og –innretninger; printere 
for bruk med datamaskiner; smartkort med integrerte 
kretser; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; kvantitetsmålere; 
kontrollapparater for frankering; maskiner for telling og 
sortering av penger; videokameraer; elektroniske 
merkelapper for varer; stemplingsur 
(tidsregistreringsapparater); veiemaskiner; måleringer; 
elektroniske oppslagstavler; GPS-apparater (globalt 
posisjoneringssystem); apparater for tidsmåling 
(fotografering); oppmålingsinstrumenter; 
stereoskopiapparater; identifikasjonstråd for elektriske 
ledninger; halvledere; integrerte kretser; elektriske 
spoler; automatiske tidsur; fluorescerende skjermer; 
fjernkontrollere; elektriske installasjoner for fjernstyring 
av industrioperasjoner; brannslukningsapparater; 
alarmer; elektriske batterier; sikkerhetssymboler 
(krypteringsinnretninger); svarte bokser 
(dataregistreringsapparater); menneskelignende 
roboter med kunstig intelligens; headset til virtuell 
virkelighet; biochip-er; elektroniske 
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tilgangskontrollsystemer for låsing av dører: 
ladestasjoner for elektriske kjøretøy; 
navigasjonsapparater for kjøretøy 
(kjøretøydatamaskiner); lagringsenheter for 
datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer 
(software) innregistrerte på databærere; magnetiske 
identitetskort; strekkodelesere; operativprogrammer, 
innregistrerte for datamaskiner; data periferiutstyr; 
datasoftware (innregistrert); koplingsenheter 
(databehandlingsutstyr); lesere 
(databehandlingsutstyr); dataspillsoftware; optiske 
databærere; digitale skilt.      

  Klasse 16   Papir; trykksaker; etiketter av papir eller papp; trykte 
publikasjoner; innpakningspapir; kontorrekvisita, unntatt 
møbler; tegneutstyr; skrivekritt; arkitektmodeller; 
skriveutstyr; plakater; bøker; geografiske kart; aviser; 
tidsskrifter; magasiner (tidsskrifter); nyhetsbrev; 
innpakningsmateriale med luftputefyll av papir eller 
papp.  

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; online annonsering på 
datanettverk; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; forretningsinformasjoner; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; kommersielle formidlingstjenester; 
forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
prokuratjenester (handel på andres vegne); 
konsultasjoner i personalspørsmål; systematisering av 
informasjon til databaser; oppdatering og vedlikehold 
av data i databaser; regnskapskontroll; utleie av 
salgsautomater; arbeidsformidling; utleie av 
salgsstands; salg (detalj- og engros-) av farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; 
fremskaffelse av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre; sammenstilling av 
indekser av informasjon for kommersielle eller 
markedsføringsformål; bistand til bedriftsledelse; 
bedriftsopplysninger; informasjonsbyråer 
(handelsopplysninger); rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- 
eller industribedrifter; konsulentbistand i 
forretningssaker; markedsundersøkelser; 
forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; 
rådgivning for forretningsledelse; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
søkemotoroptimalisering; bedriftsundersøkelser; 
rådgivningstjenester for forretningsledelse; 
markedsstudier; faglige konsultasjoner om forretninger; 
økonomisk planlegging; organisering av messer for 
salgs- og markedsføringsformål; 
prissammenligningstjenester; forretningsinformasjon og 
rådgivning for forbrukere (forretnings- og 
forbruksinformasjon / -rådgivning); 
outsourcingstjenester (forretningsassistanse); 
sammenstilling av statistikk; fremskaffelse av 
kommersiell- og forretningskontaktinformasjon; ledelse 
av refusjonstjenester for andre; optimalisering av 
nettsidetrafikk.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; 
avbetalingskreditt; investering i fond; kunsttaksering; 
utleie av fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; 
meglervirksomhet; garantier (kausjon); 
veldedighetsinnsamling; bestyrelse av familiestiftelser; 
lån mot sikkerhet. 

  Klasse 38   Sending av fjernsynsprogram; meldingsoverføring; 
kommunikasjon ved dataterminaler; elektroniske 
oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); 
tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til et 
globalt computernettverk; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; fremskaffelse av praterom på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av on-line forum; strømming av data; fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; overføring 
av digitale filer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; varelevering; transporttjenester, 

transportlogistikk; transittjenester; 
befraktningsvirksomhet; transportmeglingsvirksomhet; 
vareemballering; skipsmeglervirksomhet; 
lasthåndtering; utleie av kjøretøyer; lagring av varer; 
utleie av lagerplass; lagring; lagringsinformasjon; 
lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; 
utleie av dykkerklokker; distribusjon av elektrisk kraft; 
betjening av sluseporter; utbringelse av pakker; 
kurértjenester (kurérpost eller varer); organisering av 
reiser; utleie av rullestoler; utskyting av satellitter for 
andre; flaskefylling.  

  Klasse 41   Undervisning, utdanningstjenester; organisering og 
ledelse av konferanser; bokbussvirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner, 
ikke nedlastbare; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringe 
online musikk, ikke nedlastbar; tilveiebringe online 
videoer, ikke nedlastbar; underholdningstjenester; 
spilltjenester tilbudt online fra et datanettverk; 
helseklubbvirksomhet (helse og mosjon); utleie av 
leker; utleie av spill; dressur av dyr; modelltjenester for 
kunstnere; organisering av lotterier. 

  Klasse 42   Teknisk forskning; forskning og utvikling av nye 
produkter for andre; kvalitetskontroll; geologiske 
undersøkelser; kjemiske undersøkelser; klinisk 
utprøving; meteorologisk informasjon; materialtesting; 
industrielt design; arkitekttjenester; 
motedesigntjenester; dataprogrammering; utarbeidelse 
og design av datasoftware; konsultasjonsvirksomhet 
ved design og utvikling av datahardware; oppdatering 
av datasoftware; vedlikehold av datasoftware; 
analysering av datasystemer; konsulenttjenester innen 
datasoftware; software som en tjeneste (SaaS); 
konsultasjonstjenester innen IT; fremskaffelse av 
informasjon om datateknologi og programmering via en 
nettside; elektronisk datalagring; nettskytjenester; 
konvertering av dataprogrammer og data, annet enn 
fysisk konvertering; konsultasjonsvirksomhet innen 
datasikkerhet; datakrypteringstjenester; overvåkning av 
datasystemer for oppdagelse av uautorisert tilgang eller 
databrudd. 
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  Klasse 9   Databehandlingsapparater og –innretninger; printere 
for bruk med datamaskiner; smartkort med integrerte 
kretser; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; kvantitetsmålere; 
kontrollapparater for frankering; maskiner for telling og 
sortering av penger; videokameraer; elektroniske 
merkelapper for varer; stemplingsur 
(tidsregistreringsapparater); veiemaskiner; måleringer; 
elektroniske oppslagstavler; GPS-apparater (globalt 
posisjoneringssystem); apparater for tidsmåling 
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(fotografering); oppmålingsinstrumenter; 
stereoskopiapparater; identifikasjonstråd for elektriske 
ledninger; halvledere; integrerte kretser; elektriske 
spoler; automatiske tidsur; fluorescerende skjermer; 
fjernkontrollere; elektriske installasjoner for fjernstyring 
av industrioperasjoner; brannslukningsapparater; 
alarmer; elektriske batterier; sikkerhetssymboler 
(krypteringsinnretninger); svarte bokser 
(dataregistreringsapparater); menneskelignende 
roboter med kunstig intelligens; headset til virtuell 
virkelighet; biochip-er; elektroniske 
tilgangskontrollsystemer for låsing av dører: 
ladestasjoner for elektriske kjøretøy; 
navigasjonsapparater for kjøretøy 
(kjøretøydatamaskiner); lagringsenheter for 
datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer 
(software) innregistrerte på databærere; magnetiske 
identitetskort; strekkodelesere; operativprogrammer, 
innregistrerte for datamaskiner; data periferiutstyr; 
datasoftware (innregistrert); koplingsenheter 
(databehandlingsutstyr); lesere 
(databehandlingsutstyr); dataspillsoftware; optiske 
databærere; digitale skilt.      

  Klasse 16   Papir; trykksaker; etiketter av papir eller papp; trykte 
publikasjoner; innpakningspapir; kontorrekvisita, unntatt 
møbler; tegneutstyr; skrivekritt; arkitektmodeller; 
skriveutstyr; plakater; bøker; geografiske kart; aviser; 
tidsskrifter; magasiner (tidsskrifter); nyhetsbrev; 
innpakningsmateriale med luftputefyll av papir eller 
papp.  

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; online annonsering på 
datanettverk; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; forretningsinformasjoner; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; kommersielle formidlingstjenester; 
forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
prokuratjenester (handel på andres vegne); 
konsultasjoner i personalspørsmål; systematisering av 
informasjon til databaser; oppdatering og vedlikehold 
av data i databaser; regnskapskontroll; utleie av 
salgsautomater; arbeidsformidling; utleie av 
salgsstands; salg (detalj- og engros-) av farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; 
fremskaffelse av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre; sammenstilling av 
indekser av informasjon for kommersielle eller 
markedsføringsformål; bistand til bedriftsledelse; 
bedriftsopplysninger; informasjonsbyråer 
(handelsopplysninger); rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- 
eller industribedrifter; konsulentbistand i 
forretningssaker; markedsundersøkelser; 
forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; 
rådgivning for forretningsledelse; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
søkemotoroptimalisering; bedriftsundersøkelser; 
rådgivningstjenester for forretningsledelse; 
markedsstudier; faglige konsultasjoner om forretninger; 
økonomisk planlegging; organisering av messer for 
salgs- og markedsføringsformål; 
prissammenligningstjenester; forretningsinformasjon og 
rådgivning for forbrukere (forretnings- og 
forbruksinformasjon / -rådgivning); 
outsourcingstjenester (forretningsassistanse); 
sammenstilling av statistikk; fremskaffelse av 
kommersiell- og forretningskontaktinformasjon; ledelse 
av refusjonstjenester for andre; optimalisering av 
nettsidetrafikk.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; 
avbetalingskreditt; investering i fond; kunsttaksering; 
utleie av fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; 
meglervirksomhet; garantier (kausjon); 
veldedighetsinnsamling; bestyrelse av familiestiftelser; 
lån mot sikkerhet. 

  Klasse 38   Sending av fjernsynsprogram; meldingsoverføring; 
kommunikasjon ved dataterminaler; elektroniske 
oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); 
tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til et 
globalt computernettverk; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; fremskaffelse av praterom på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av on-line forum; strømming av data; fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; overføring 
av digitale filer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; varelevering; transporttjenester, 
transportlogistikk; transittjenester; 
befraktningsvirksomhet; transportmeglingsvirksomhet; 
vareemballering; skipsmeglervirksomhet; 
lasthåndtering; utleie av kjøretøyer; lagring av varer; 
utleie av lagerplass; lagring; lagringsinformasjon; 
lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; 
utleie av dykkerklokker; distribusjon av elektrisk kraft; 
betjening av sluseporter; utbringelse av pakker; 
kurértjenester (kurérpost eller varer); organisering av 
reiser; utleie av rullestoler; utskyting av satellitter for 
andre; flaskefylling.  

  Klasse 41   Undervisning, utdanningstjenester; organisering og 
ledelse av konferanser; bokbussvirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner, 
ikke nedlastbare; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringe 
online musikk, ikke nedlastbar; tilveiebringe online 
videoer, ikke nedlastbar; underholdningstjenester; 
spilltjenester tilbudt online fra et datanettverk; 
helseklubbvirksomhet (helse og mosjon); utleie av 
leker; utleie av spill; dressur av dyr; modelltjenester for 
kunstnere; organisering av lotterier.  

  Klasse 42   Teknisk forskning; forskning og utvikling av nye 
produkter for andre; kvalitetskontroll; geologiske 
undersøkelser; kjemiske undersøkelser; klinisk 
utprøving; meteorologisk informasjon; materialtesting; 
industrielt design; arkitekttjenester; 
motedesigntjenester; dataprogrammering; utarbeidelse 
og design av datasoftware; konsultasjonsvirksomhet 
ved design og utvikling av datahardware; oppdatering 
av datasoftware; vedlikehold av datasoftware; 
analysering av datasystemer; konsulenttjenester innen 
datasoftware; software som en tjeneste (SaaS); 
konsultasjonstjenester innen IT; fremskaffelse av 
informasjon om datateknologi og programmering via en 
nettside; elektronisk datalagring; nettskytjenester; 
konvertering av dataprogrammer og data, annet enn 
fysisk konvertering; konsultasjonsvirksomhet innen 
datasikkerhet; datakrypteringstjenester; overvåkning av 
datasystemer for oppdagelse av uautorisert tilgang eller 
databrudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297457 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.26, CH, 58087/2017 
(210) Søknadsnr.: 201717026 
(220) Inndato: 2017.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US-
CA95134 SAN JOSE, USA 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software for innsamling, sammenkobling og 
overføring av maskin til maskin data fra og mellom 
tilkoblede enheter, applikasjoner og computer nettverk; 
software for computer nettverk; software som dirigerer 
og overfører data mellom tilkoblede enheter, 
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applikasjoner og dataplattformer; dataanalyse software 
for innsamling, lagring, analysering og fremskaffelse av 
forretningsintelligens for tingenes internett (IoT); 
software for maskin til maskin-nettverk for data 
bindepunkter, samt for drift, konfigurasjon, anskaffelser, 
ledelse, integrasjon og kontroll av enheter for tingenes 
internett (IoT) enheter; software for utvikling, 
installasjon, distribusjonskonfigurasjon, drift, 
overvåkning og ledelse av maskin til maskin 
applikasjoner. 

  Klasse 42   Tåkeberegning (fog computing), nemlig, fremskaffelse 
av virtuelle computer systemer og virtuelle computer 
miljøer hvor beregningsresurser og 
applikasjonstjenester er distribuert som en 
desentralisert beregningsinfrastruktur; tjenester 
vedrørende ikke- nedlastbar software for bruk i 
ytterkantsanalyser; tjenester vedrørende ikke-
nedlastbar software og skyplattformer som dirigerer og 
overfører data mellom tilkoblede enheter, applikasjoner 
og dataplattformer; tjenester vedrørende ikke-
nedlastbar software og skyplattformer for innsamling, 
lagring, analysering og fremskaffelse av 
forretningsintelligens for tingenes internett (IoT); 
tjenester vedrørende ikke-nedlastbar software og 
skyplattformer for innsamling, tilkobling, overføring og 
analysering av maskin til maskin data fra og mellom 
tilkoblede enheter, applikasjoner og computer nettverk; 
tjenester vedrørende ikke-nedlastbar software og 
skyplattformer for maskin til maskin nettverk for data 
bindepunkter, drift av enheter, konfigurasjon, 
anskaffelser, ledelse, integrasjon og kontroll av enheter 
for tingenes internett (IoT) enheter; tjenester 
vedrørende ikke-nedlastbar software og skyplattformer 
for utvikling, distribusjon, installasjon, konfigurasjon, 
drift, overvåkning og ledelse av maskin til maskin 
applikasjoner; konsultasjonstjenester innenfor og 
vedrørende tåkeberegning (fog computing), 
ytterkantsanalyser, og maskin til maskin 
kommunikasjon; tekniske support tjenester, nemlig 
tjenester for drift av fjern og nær infrastruktur for 
overvåkning, administrasjon og ledelse av offentlige og 
private skyløsninger og software vedrørende tingenes 
internett (IoT). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297458 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.22, US, 87/501,342 
(210) Søknadsnr.: 201717065 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297459 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714258 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 
Hårfarger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297460 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715980 
(220) Inndato: 2017.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Haddad Apparel Group Limited, 131 Docks Corner 

Road, US-NJ08810 DAYTON, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Flerbruks sports og idrettsbagger; bagger til bøker, 

bagger til bruk som håndbagasje, skipssekker, 
bleiebagger, gymbagger, tote-bagger og reisebagger; 
rumpetasker og beltebagger; ryggsekker; håndvesker; 
nøkkelringer laget av lær; lommebøker; paraplyer.  

  Klasse 25   Klær, nemlig, skjorter, langermede skjorter, t-skjorter, 
undertøys-skjorter, rugby skjorter, pologensere, 
gensere, uniformer, langbukser, bukser, slacks (lange 
bukser), jeans, fritidsbukser, stretch-bukser, olabukser, 
overall (kjeledress), kjeledresser, gensere, shorts, 
boxer-shorts, topper, stretch-topper, singletter, 
gensere, hettegensere, bomullsjakker, bomullshorts, 
bomullsbukser, sjal, varme dresser, joggedresser, 
treningsdrakter, bluser, skjørt, kjoler, gensere, vester, 
fleece-vester, gensere (pullover), snø-dresser, parkas, 
kapper, anorakker, ponchoer, utejakker, vendbare 
jakker, vindtette jakker, skalljakker, sportsjakker, golf- 
og ski-jakker, olajakker, frakker, tykkefrakker, over-
frakker, kåper, badetøy, strandtøy, surfe-klær, ski-klær, 
baby-tøy, tøy til spedbarn,  nattøy til spedbarn og barn, 
sokker, smekker ikke av papir, skyggeluer, luer, hatter, 
solskjerm, pannebånd, svettebånd til håndledd, 
svettebånd, hodeplagg, øremuffer, skjerf, bandana, 
belter, undertøy, truser, svømme- og badebukser, 
sokker, knestrømper, leggvarmere, hansker, votter, 
regntøy, fottøy, sko, joggesko, støvler og klikk-klakker.  

  Klasse 35   Detaljhandel, online bestillingstjenester, nettbutikker 
og detaljhandelstjenester, tilgjengelig via 
datakommunikasjon og interaktiv fjernsyn, av bagger 
og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte varene i klasse 
18, klær og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte 
varene i klasse 25, hodeplagg og fottøy. 



registrerte varemerker 2018.04.23 - nr 17/18

14 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 297461 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201717105 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare og dataprogrammer i forbindelse 
med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, 
kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk i 
forbindelse med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, 
pokerspill, kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
dataapplikasjonsprogramvare i forbindelse med spill, 
kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, kasinospill, 
gambling eller veddemål og pokerturneringer, 
konkurranser, gameshow og eventer; videospill; 
interaktive videospill; nedlastbare elektroniske spill og 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk 
tilgjengeliggjort via internett, e-post  eller bærbare-, 
mobile-, håndholdte- eller nettbrettenheter; 
forhåndinnspilte kompaktdisker, dvd-er og disker i 
forbindelse med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, 
pokerspill, kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i forbindelse 
med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, 
kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
elektroniske publikasjoner distribuert via internett, e-
post eller bærbare-, mobile-, håndholdte- eller 
nettbrettenheter; solbriller; brilleinnfatninger; 
sportsbriller (briller); beskyttelsesbriller for bruk i sport; 
sportsbrilleartikler; brilleholdere; kikkerter; kikkert etuier; 
bager og etuier spesialtilpasset for å holde eller bære 
bærbare håndholdte- eller bærbare 
kommunikasjonsenheter, alle bærbare 
databehandlingsapparater som for eksempel 
smarttelefon, alle håndholte datamaskiner som for 
eksempel smarttelefon eller nettbrett og alle 
datamaskiner i trykkskjermform; bærere for 
mobiltelefoner; etuier for mobiltelefoner; holdere 
tilpasset mobiltelefoner; mobiltelefondeksler; 
mobiltelefonstropper; bærevesker for laptoper; Laptop 
etuier; musematter; musematter; smartkort; magnetiske 
kodede kort; elektroniske datakort; betalingskort; 

bankkort; kredittkort; debetkort; chipkort; verdikort; 
betalingskort; forhåndsbetalte kort; kort som bruker 
magnetiske minner og integrerte kretsminner; kort som 
inneholder en integrert kretsbrikke; databærere med 
integrerte elektroniske chips; databærere med 
integrerte mikroprosessor chips; forskuddsbetalte 
magnetkort; krypterte chipkort som inneholder 
programmering som brukes til økonomiske 
applikasjoner, lojalitetsprogrammer, 
belønningsprogrammer og kortholderpreferanser; 
sikkerhetskrypterte kort; kort kryptert med 
sikkerhetsfunksjoner for autentiseringsformål; 
hologramimpregnerte kort; Usb-minnepinner. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; tv-underholdningstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fornøyelsestjenester; 
fornøyelsesspilltjenester; gamingtjenester; 
gamblingtjenester; veddemåltjenester; kasinotjenester; 
kortspilltjenester; pokerspilltjenester; tilveiebringelse av 
ferdighetsspill; organisering, produsering og 
presentasjon av de forannevnte tjenester; organisering, 
produsering og presentasjon av turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer; 
tilveiebringelse av de forannevnte tjenester direkte eller 
via tv eller online fra en database eller via internett eller 
via portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
Elektroniske spilltjenester levert via Internett; 
multispiller kortspill, kortrom og kunnskapsspill 
fremskaffet direkte eller via internett eller TV eller via 
portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
organisering, produksjon og presentasjon av noen av 
de forannevnte tjenester; tilveiebringelse av nyheter, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, tv programmer, sportslige 
aktiviteter, kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
fornøyelsesspill, tilveiebringelse av information relatert 
til gamingtjeneser, gamblingtjenester, 
veddemåltjenester, kasinotjenester, kortspilltjenester, 
pokerspilltjenester, turneringer, konkurranser, spill, 
gameshow og eventer; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner; tilveiebringelse av elektronisk nyhetsbrev 
distribuert via internett, e-post eller portable, mobile, 
håndholdte- eller brettanordninger; organisering, 
administrasjon og drift av underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, sportslige aktiviteter, kulturelle 
aktiviteter, fornøyelsestjenester; organisering, 
administrasjon og drift av fornøyelsesspill, 
gamingtjenester, gamblingtjenester, 
veddemålspilltjenester, kasinotjenester, 
kortspilltjenester, pokerspilltjenester, turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297462 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715981 
(220) Inndato: 2017.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Haddad Apparel Group Limited, 131 Docks Corner 

Road, US-NJ08810 DAYTON, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Flerbruks sports og idrettsbagger; bagger til bøker, 

bagger til bruk som håndbagasje, skipssekker, 
bleiebagger, gymbagger, tote-bagger og reisebagger; 
rumpetasker og beltebagger; ryggsekker; håndvesker; 
nøkkelringer laget av lær; lommebøker; paraplyer.  

  Klasse 25   Klær, nemlig, skjorter, langermede skjorter, t-skjorter, 
undertøys-skjorter, rugby skjorter, pologensere, 
gensere, uniformer, langbukser, bukser, slacks (lange 
bukser), jeans, fritidsbukser, stretch-bukser, olabukser, 
overall (kjeledress), kjeledresser, gensere, shorts, 
boxer-shorts, topper, stretch-topper, singletter, 
gensere, hettegensere, bomullsjakker, bomullshorts, 
bomullsbukser, sjal, varme dresser, joggedresser, 
treningsdrakter, bluser, skjørt, kjoler, gensere, vester, 
fleece-vester, gensere (pullover), snø-dresser, parkas, 
kapper, anorakker, ponchoer, utejakker, vendbare 
jakker, vindtette jakker, skalljakker, sportsjakker, golf- 
og ski-jakker, olajakker, frakker, tykkefrakker, over-
frakker, kåper, badetøy, strandtøy, surfe-klær, ski-klær, 
baby-tøy, tøy til spedbarn,  nattøy til spedbarn og barn, 
sokker, smekker ikke av papir, skyggeluer, luer, hatter, 
solskjerm, pannebånd, svettebånd til håndledd, 
svettebånd, hodeplagg, øremuffer, skjerf, bandana, 
belter, undertøy, truser, svømme- og badebukser, 
sokker, knestrømper, leggvarmere, hansker, votter, 
regntøy, fottøy, sko, joggesko, støvler og klikk-klakker.  

  Klasse 35   Detaljhandel, online bestillingstjenester, nettbutikker 
og detaljhandelstjenester, tilgjengelig via 
datakommunikasjon og interaktiv fjernsyn, av bagger 
og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte varene i klasse 
18, klær og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte 
varene i klasse 25, hodeplagg og fottøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297463 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714259 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHOT-A-LOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater; Hårkurer, 
Hårfarger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297464 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714261 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Plaugborg Eskildsen, Rho, DK-8382 HINNERUP, 
Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpreparater; Hårpleie preparater, inkludert for dyr; 
Hårkurer, inkludert for dyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297465 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201717106 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

integrerte elektroniske chips; databærere med 
integrerte mikroprosessor chips; forskuddsbetalte 
magnetkort; krypterte chipkort som inneholder 
programmering som brukes til økonomiske 
applikasjoner, lojalitetsprogrammer, 
belønningsprogrammer og kortholderpreferanser; 
sikkerhetskrypterte kort; kort kryptert med 
sikkerhetsfunksjoner for autentiseringsformål; 
hologramimpregnerte kort; Usb-minnepinner. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; tv-underholdningstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fornøyelsestjenester; 
fornøyelsesspilltjenester; gamingtjenester; 
gamblingtjenester; veddemåltjenester; kasinotjenester; 
kortspilltjenester; pokerspilltjenester; tilveiebringelse av 
ferdighetsspill; organisering, produsering og 
presentasjon av de forannevnte tjenester; organisering, 
produsering og presentasjon av turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer; 
tilveiebringelse av de forannevnte tjenester direkte eller 
via tv eller online fra en database eller via internett eller 
via portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
Elektroniske spilltjenester levert via Internett; 
multispiller kortspill, kortrom og kunnskapsspill 
fremskaffet direkte eller via internett eller TV eller via 
portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
organisering, produksjon og presentasjon av noen av 
de forannevnte tjenester; tilveiebringelse av nyheter, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, tv programmer, sportslige 
aktiviteter, kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
fornøyelsesspill, tilveiebringelse av information relatert 
til gamingtjeneser, gamblingtjenester, 
veddemåltjenester, kasinotjenester, kortspilltjenester, 
pokerspilltjenester, turneringer, konkurranser, spill, 
gameshow og eventer; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner; tilveiebringelse av elektronisk nyhetsbrev 
distribuert via internett, e-post eller portable, mobile, 
håndholdte- eller brettanordninger; organisering, 
administrasjon og drift av underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, sportslige aktiviteter, kulturelle 
aktiviteter, fornøyelsestjenester; organisering, 
administrasjon og drift av fornøyelsesspill, 
gamingtjenester, gamblingtjenester, 
veddemålspilltjenester, kasinotjenester, 
kortspilltjenester, pokerspilltjenester, turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297466 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714291 
(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: 
 Pilkington Norge AS, Vindheiavegen 17, 2406 

ELVERUM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjon og installasjon av glass i 
bygg, kjøretøy, maskiner.  

  Klasse 40   Bearbeiding av glass i bygg, kjøretøy, maskiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297467 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715685 
(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: 

 Rottefella AS, Industriveien 1, 3490 KLOKKARSTUA, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   gymnastikk- og sportsartikler; ski, snøbrett og 
bindinger for ski og snøbrett 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297468 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201716749 
(220) Inndato: 2017.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, US-

MN55423 RICHFIELD, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Vaskemaskiner med tørkeanlegg; Vaskemaskiner til 

rensing; klesvaskemaskiner; vaskeapparater, 
oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, kombinert 
vaskemaskin-tørketrommel; Elektriske 
kjøkkenredskaper og kjøkkenmaskiner; deler, beslag 
og tilbehør til forannevnte varer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsbutikktjenester, 
inkludert online detaljhandelsbutikktjenester av 
elektroniske apparater og utstyr til personlig bruk, 
elektriske og elektroniske husholdningsapparater, 
husholdningsapparater, vaskemaskiner, komfyrer, 
tørketrommel apparater og maskiner, kombinert 
vaskemaskin-tørketrommel, oppvaskmaskiner, 
kjøleskap, frysere, ovner, mikrobølgeovner, 
dampkokere, damprengjørings- og tørkeapparater, 
håndverktøy, optiske varer, elektrisk og elektronisk 
husholdningsutstyr, hjemmekinoanlegg, fotografisk 
utstyr, mobiltelefoner, telekommunikasjonsprodukter og 
tjenester, informasjonsteknologi produkter, videoutstyr 
lydutstyr, bærbare elektroniske enheter og tilhørende 
tilbehør, datamaskiner og hjemmekontorprodukter, 
bildeutstyr, digitalutstyr, video- og elektroniske spill, 
video- og elektronisk spillutstyr og tilbehør, disker, 
digitale mangesidige disker eller DVDer, lyd- og 
videoopptak, ringetoner, gavekort, bøker, magasiner, 
batterier, motorisert lydutstyr, motorkjøretøyer og 
tilhørende deler og tilbehør; fremskaffelse av 
produktinformasjon og forbrukerrådgivning relatert til 
forannevnte; fremme salg av varer og tjenester fra 
andre gjennom kundelojalitet og incentivprogrammer 
for detaljhandelskunder; fremme bruken av kredittkort 
gjennom kundelojalitet og incentivprogrammer for 
detaljhandelskunder; detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av elektronisk telekommunikasjonsutstyr, bærbart 
elektronisk utstyr og tilbehør, husholdningsapparater og 
elektronisk utstyr via automatiserte kiosker; 
detaljhandelsbutikktjenester, inkludert online 
detaljhandelsbutikktjenester, innen elektronisk 
telekommunikasjonsutstyr, husholdningsapparater, 
elektronisk utstyr, audiovisuelt elektronisk utstyr og 
datamaskin elektronisk utstyr og maskinvare, servere, 
skjermer, bildeutstyr, lagringsenheter, 
nettverksenheter, bærbart elektronisk utstyr og 
fotografisk utstyr, og periferiutstyr, utstyr og tilbehør 
relatert til forannevnte, og dataprogramvare for bedrifter 
, statlige institusjoner og utdanningsinstitusjoner; 
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tilveiebringelse av produktinformasjon og rådgivning 
om elektronisk utstyr og dataprogramvare for bedrifter, 
offentlige institusjoner og utdanningsinstitusjoner. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
forbrukerelektronikk, husholdningsapparater, elektriske 
og elektroniske husholdningsapparater, 
vaskemaskiner, komfyrer, tørketromler og -maskiner for 
klær, kombinert vaskemaskin-tørketrommel, 
oppvaskmaskiner, kjøleskap, frysere, ovner, 
mikrobølgeovner, dampkokere, damprengjøring- og 
tørkeapparater, apparater til hjemmekinoanlegg, 
fotografisk utstyr, mobiltelefoner, 
telekommunikasjonsprodukter, informasjonsteknologi 
produkter, videoutstyr, lydutstyr, bærbare elektroniske 
enheter og tilhørende tilbehør, personlige datamaskiner 
og andre hjemmekontorprodukter, bildeutstyr, 
digitalutstyr, video og elektroniske spill, videospillutstyr 
og tilbehør, motorisert lydutstyr, motorkjøretøyer og 
tilhørende deler og tilbehør; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk utstyr og dataprogramvare for 
bedrifter, offentlige institusjoner og 
utdanningsinstitusjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297469 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201709919 
(220) Inndato: 2017.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JACQUET BROSSARD, 76/78 avenue de France, FR-

75013 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Mel for næringsmidler og næringsmidler av korn, 

melholdige næringsmidler, brødprodukter, brød, 
sandwichbrød, ristet brød, wienerbrød, rundstykker, 
smørbrød, pitabrød, kjeks, smørbrødkjeks, småkaker, 
pannekaker, ingefærbrød, vafler, kaker, terter, paier, 
kakepulver; deiger til kaker, bakverk, konditorvarer, 
wienerbakverk, butterdeigsbakverk, briocher, 
croissanter; kavringer; pannekakebiter, griljermel, 
produkter av malt mel og knust mel, mølleprodukter; 
gjær, bakepulver; tynne pannekaker; salte kjeks, 
herunder salte iskjeks og vaffelkjeks; søte kjeks, 
herunder søte iskjeks og vaffelkjeks; påsmurte kjeks, 
herunder påsmurte iskjeks og vaffelkjeks. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297470 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.11, EM, 017313941 
(210) Søknadsnr.: 201716755 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swedish Temptations AB, Sköntorpsvägen 99, SE-
12053 ÅRSTA, Sverige 

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

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Behandlet, gjæret, frosset, skrelt, syltet, kokt, tørket, 
konservert, grillet, stekt, skivet, saltet, lyofilisert, 
hakkede grønnsaker, belgfrukter, nøtter, sopp og alger.

  Klasse 41   Kurs, utdanning og arbeidsbutikker innen mat og 
drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297471 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201716754 
(220) Inndato: 2017.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharmaxim AB, Stenbrovägen 32, SE-25368 
HELSINGBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Fôrtilsetninger for veterinære formål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297472 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715335 
(220) Inndato: 2017.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PCK AS, Østre Kullerød 5, 3241 SANDEFJORD, Norge

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske betalingsterminaler; kassaapparater; 

kontrollapparater, elektriske; kvantitetsmålere; 
applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer 
[innregistrerte på databærere]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; grensesnittenheter for 
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datamaskiner; nedlastbare mediafiler; 
overvåkningsprogrammer for datamaskiner; 
sikkerhetsbevis [krypteringsanordninger]; kodede 
identitetskort; elektroniske Id-kort; elektroniske og 
magnetiske id-kort til anvendelse i forbindelse med 
betaling av tjenester. 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av 
handelstjenester; analyse av kostnadspriser; bokføring; 
datasøk i datafiler, for andre; faglige konsultasjoner om 
forretninger; fakturering; økonomiske beregninger; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; 
regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av 
lønningslister; utarbeiding av skatteberegninger; utleie 
av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av 
kontormaskiner og apparater. 

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; design av 
computersystemer; digitalisering av dokumenter 
[skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk 
datalagring; fjernlagring av data sikkerhetskopier; 
fjernovervåking av datasystemer; fremskaffelse av 
informasjon om computerteknologi og programmering 
via en webside; gjenoppretting av data fra 
datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av 
datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter 
fra fysisk til elektronisk media; nettskytjenester; 
oppdatering av dataprogrammer; programmering for 
datamaskiner; rådgivningstjenester innen IT; utleie av 
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og 
software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297473 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201717107 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare og dataprogrammer i forbindelse 
med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, pokerspill, 
kasinospill, gambling eller veddemål og 
pokerturneringer, konkurranser, gameshow og eventer; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk i 
forbindelse med spill, kortspill, ferdighetsspill, poker, 
pokerspill, kasinospill, gambling eller veddemål og 

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

  Klasse 41   Underholdningstjenester; tv-underholdningstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fornøyelsestjenester; 
fornøyelsesspilltjenester; gamingtjenester; 
gamblingtjenester; veddemåltjenester; kasinotjenester; 
kortspilltjenester; pokerspilltjenester; tilveiebringelse av 
ferdighetsspill; organisering, produsering og 
presentasjon av de forannevnte tjenester; organisering, 
produsering og presentasjon av turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer; 
tilveiebringelse av de forannevnte tjenester direkte eller 
via tv eller online fra en database eller via internett eller 
via portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
Elektroniske spilltjenester levert via Internett; 
multispiller kortspill, kortrom og kunnskapsspill 
fremskaffet direkte eller via internett eller TV eller via 
portable, mobile håndholdte- eller brettanordninger; 
organisering, produksjon og presentasjon av noen av 
de forannevnte tjenester; tilveiebringelse av nyheter, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, tv programmer, sportslige 
aktiviteter, kulturelle aktiviteter, fornøyelsestjenester, 
fornøyelsesspill, tilveiebringelse av information relatert 
til gamingtjeneser, gamblingtjenester, 
veddemåltjenester, kasinotjenester, kortspilltjenester, 
pokerspilltjenester, turneringer, konkurranser, spill, 
gameshow og eventer; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner; tilveiebringelse av elektronisk nyhetsbrev 
distribuert via internett, e-post eller portable, mobile, 
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håndholdte- eller brettanordninger; organisering, 
administrasjon og drift av underholdningstjenester, tv-
underholdningstjenester, sportslige aktiviteter, kulturelle 
aktiviteter, fornøyelsestjenester; organisering, 
administrasjon og drift av fornøyelsesspill, 
gamingtjenester, gamblingtjenester, 
veddemålspilltjenester, kasinotjenester, 
kortspilltjenester, pokerspilltjenester, turneringer, 
konkurranser, spill, gameshow og eventer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297474 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715340 
(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: 
 UNIVERSITETSFORLAGET AS, Regnskapsloftet 

Postboks 508 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Tidsskrifter, fagtidsskrifter. 
  Klasse 41   Nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og 

tidsskrifter; utgivelse av bøker og tidsskrifter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297475 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201714620 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KULTURTOLK AS, Gråtrostveien 12, 1555 SON, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Rekruttering av midlertidig personale; Rekrutterings- 

og utvelgelsestjenester; Rekrutteringsrådgivning; 
Rådgivning vedrørende bedriftsorganisasjon; 
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297476 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,344 
(210) Søknadsnr.: 201717122 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297477 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201716464 
(220) Inndato: 2017.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 oneworld Alliance, LLC, 1209 Orange Street, Trust 
Center, US-DE19801 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transport av passasjerer og/eller last med 
lufttransport; reisetjenester, nemlig koordinering av 
reiseformidling for privatpersoner og grupper i 
forbindelse med bussturer, cruise, konferanser, møter, 
seminarer, konserter, sportsarrangementer og 
liknende; reiseinformasjonstjenester; utleie av kjøretøy; 
parkeringstjenester; budtjenester; utleie av lagerplass 
og lagercontainere; charterflytjenester; 
rådgivingstjenester relatert til det forannevnte; 
arrangering av reiser. 

  Klasse 43   Booking-byråtjenester  for reservasjon av midlertidig 
innkvartering; catering tjenester; hotell-, restaurant-, 
cafe- og bartjenester; reservasjon av restauranter og 
informasjonstjenester; konsulenttjenester knyttet til det 
forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297478 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201717128 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOCLENNA 
(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 
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mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297479 
(151) Reg.dato.: 2018.04.12 
(210) Søknadsnr.: 201715721 
(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: 
 FISKERUTA AS, Venusfaret 18, 3033 DRAMMEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bearbeidet fiskerogn; Blåskjell [ikke levende]; 

Buljonger; Fettblandinger for brødskiver; Fettstoffer 
[spiselige]; Ferdigretter helt eller primært bestående av 
fjærkre ; Ferdigretter helt eller primært bestående av 
kjøtt ; Ferdigretter helt eller primært bestående av fisk ; 
Fisk [ikke levende]; Fiskefileter; Fiskehermetikk; 
Fiskelim for næringsmidler; Fiskeprodukter; Fiskekaker 
og -boller; Hummer, ikke levende; Kaviar; Krepsdyr, 
ikke levende; Lever; Østers, ikke levende; Pølser; 
Preparater for tilberedning av supper; Reker [ikke 
levende]; Ristet tang; Saltet fisk; Spiselige oljer; Supper 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 29 som gjør det mulig for kunder 
å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
fiskebil eller fiskebåt, en nettbutikk eller via en katalog, 
inkludert alminnelige detaljhandelstjenester med 
samme varer 

  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester; Oppdrett av dyr; 
Fiskeritjenester (dyphavsfiske og kystfiske) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297480 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.20, NZ, 1067218 
(210) Søknadsnr.: 201713978 
(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: 
 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   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; 
Lydinnspillinger og videoinnspillinger inneholdende 
underholdning og informasjon innenfor basketball; 
lydplater, videoplater, laserdisker, forhåndsinnspilte lyd-
og videokassetter, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte CD-plater, 
forhåndsinnspilte laserdisker, som alle inneholder 
underholdning og informasjon knyttet til basketball; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner, 
forhåndsinnspilte flash-stasjoner inneholdende 
informasjon innenfor basketball; stativer for 
datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett; 
musematter, datamus, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner, 
som alle er relatert til basketball; batteriladere for 
mobiltelefoner; dataprogrammer for å vise informasjon, 
statistikk eller uvanlige fakta om basketball; 
dataprogramvare, nemlig skjermsparere inneholdende 
basketballtema; dataprogramvare for å få tilgang til og 
vise databakgrunner; nettleserprogramvare for bruk til å 
se på og vise data på Internett; datatrekk, nemlig 
tilpasset plastfilm for å dekke og gi en beskyttelse mot 
skraper for dataenheter; dataspillprogramvare; 
videospillprogramvare, videospillkassetter; radioer, 
elektroniske høyttalere, hodetelefoner og øreplugger, 
trådløse telefoner, telefoner; mobiltelefontilbehør, 
nemlig kombinert hodetelefon og mikrofon, tilpasset 
plastfilm (skins) for å dekke og beskytte mobiltelefoner, 
frontdeksler og mobiltelefondeksler; elektronisk 
tilbehør, nemlig tilpasset plastfilm (skins) for å dekke og 
beskytte elektronisk utstyr, nemlig MP3-spillere, 
elektroniske nettbrett og PDA-enheter (Portable Digital 
Assistant); deksler og stativer for MP3-spillere, 
elektroniske nettbrett og PDA-enheter; dekorative 
bryterdeksler, videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; 
solbriller; brilleinnfatninger; brillesnorer og -kjeder; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort og forhåndsbetalte telefonringekort med 
magnetkoding; nedlastbare videoinnspillinger, 
videostrømmingsinnspillinger og nedlastbare 
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lydinnspillinger innenfor basketball tilveiebrakt via 
Internett; nedlastbar dataprogramvare for å se på 
databaser med informasjon, statistikk, undersøkelser 
og interaktive statistiske undersøkelser innen 
basketball tilveiebrakt via Internett; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og 
nedlastbare spørrespillprogramvare tilveiebrakt via 
Internett; nedlastbar dataprogramvare for bruk som 
skjermsparere og bakgrunner, for tilgang til og visning 
av datanettlesere, for bruk i visning av data på 
Internett, for bruk i utforming plastfilm for å beskytte 
dataskjermer, for bruk til å lage avatarer for å spille spill 
og for bruk i fjernmanipulerte datapekere via Internett; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
innen basketball tilveiebrakt via Internett; nedlastbare 
kataloger tilveiebrakt via Internett inneholdende en 
rekke av basketballinspirerte produkter; nedlastbare 
gratulasjonskort tilveiebrakt via Internett; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport.  

  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; 
Publikasjoner og trykksaker, nemlig 
basketballsamlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, 
midlertidige tatoveringer, jubileumsfrimerker, 
samledisketter i papp, notattavler, oppslagstavler, 
karaffelbrikker av papir, postkort, spisebrikker av papir, 
ansiktsservietter, notatkort, notatblokk, kulepenner, 
fargestifter, markørpenner, gummistrikker, blyanter, 
penn- og papirholdere, penal, 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 suvenirprogrammer knyttet 
til basketball, papirvimpler, skrivesaker, invitasjonskort, 
trykte sertifikater, gratulasjonskort, julekort, 
informasjonsark med statistikk innen ulike 
basketballemner; nyhetsbrev, brosjyrer, hefter, og 
spilleplaner for basketballkamper; banksjekker, 
sjekkhefteomslag, sjekkhefteholdere, tegneserier; ikke-
magnetiske kredittkort, gavekort og telekort; klippekort, 
trykte billetter til sports- og 
underholdningsarrangementer; samlekortholdere og 
suvenirholdere i form av billettholdere og 
samlekortholdere. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig strømper, sko, 
basketballsko, basketballjoggesko, slippers, t-skjorter, 
skjorter, pologensere, treningskjorter, treningsbukser, 
bukser, treningsoverdeler, jerseyklær, shortser, 
pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, 
belter, slips, nattskjorter, luer, capser, visir, 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkas, frakker, jakker, babysmekker 
ikke av papir, pannebånd, håndleddsbånd, forklær, 
undertøy, boxershorts, langbukser, ørevarmere, 
hansker, votter, skjerf, vevede og strikkede skjorter, 
jerseykjoler, kjoler, cheerleadingkjoler og uniformer, 
badetøy, badedrakter, bikinier, tankinier, badebukser, 
surfeshorts, våtdrakter, strandklær, sandaler, 
strandsandaler, strandhatter, solskjermer, 
svømmecaps, badehetter, hodeplagg med tilhørende 
parykker.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt; 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, 
golfputtere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for 
oppslått torv [golfutstyr], tees, ballmarkører, 
golfbagtrekk, trekk til golfklubber, golfhansker, esker 
[emballasje] til golfballer, golfputtergreen; stativ til 
biljardkølle, biljardballer, stativ til biljardballer, dartskap, 
elektronisk basketballspill, basketballspill [brettspill], 
ferdighetsspill, selskapsspill for barn og voksne, 
spørrespillspill, kunnskapsspill og elektroniske 
arkadespillmaskiner, basketballutstyrspakke med kurv 
og fløyte, dukker, dekorative dukker, samledukker, 
actionfigurer, utstoppede leker, plysjleker, puslespill, 
byggeklosser, juletrepynt og julestrømper; leketøysbiler 
i form av biler, lastebiler, tog som alle inneholder 
basketballtemaer, skumfigurer av fingre og trofeer, 
leketøytrofeer, spillkort, kortspill, leketøy med lyd, 
kosedyr; 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   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Underholdning og pedagogiske tjenester 
innen TV- og radioprogrammer om basketball, 
basketballkamper og basketballutstillinger; produksjon 
og distribusjon av radio- og TV-show om 
basketballkamper, basketballarrangementer og 
programmer innen basketball; gjennomføre og 
arrangere basketball-leirer, treningsakademier, 
danseakademier og basketballkamper; 
underholdningstjenester innen opptreden av maskoter 
eller dans på basketballkamper og utstillinger, 
akademier, leirer, kampanjer og andre basketball-
relaterte arrangementer, spesielle arrangementer og 
fester; fanklubbtjenester; underholdningstjenester, 
nemlig ikke nedlastbart multimediemateriale i innen TV-
høydepunkter, interaktive tv-høydepunkter, 
videoopptak, videostrømmingsinnspillinger, interaktive 
videohøydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydinnspillinger innen basketball 
tilveiebragt via et nettsted; tilveiebringe nyheter og 
informasjon innen statistikk og spørsmål innen 
basketball; underholdningstjenester, nemlig fremskaffe 
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 spilleplaner for andre 
på nettet, alt innen basketball; tilveiebringelse av en 
basketballdatabase tilbudt online. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297481 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716069 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CENI AS, Grønørveien 19, 7300 ORKANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Bindemidler for betong; Kjemiske midler for lufting av 

betong; Kjemiske sammensetninger for herding av 
betong; Kjemiske tilsetningsstoffer for betong. 

  Klasse 2   Maling for betonggulv; Preparater for 
overflatebehandling med vannavvisende egenskaper 
[maling]; Sammensetning av overflatebehandling i form 
av maling for industriell bruk. 

  Klasse 19   Betong. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297482 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715349 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SLETTMO AS, Heilovegen 19, 9015 TROMSØ, 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; bearbeidede fiskeprodukter for 
menneskelig forbruk; fisk, konservert; fiskefileter;  
fiskemat; ristet tang; røkt fisk; saltet fisk; sjømat; tang, 
bearbeidet; fisk (ikke levende); torsk, ikke levende. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297483 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.22, US, 87/501,538 
(210) Søknadsnr.: 201717318 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AkaRx, Inc., 200 Garrett Street, Suite S, US-VA 22902 

CHARLOTTESVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

trombocytopeni; Farmasøytiske preparater og 
substanser. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 297484 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717069 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nynas AB (publ), Box 10700, SE-12129 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

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

  Klasse 4   Ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoffer; bensin; 
drivstoffer for motorer; brenseloljer; skjæreoljer; diesel; 
støvbindemidler; brensel; gassoppblandede 
drivstoffgasser; drivstoffolje; gasolje; fett for belysning; 
smørning for våpen; smøring for remmer; fett for 
støvler; fett for lær; fett for sko; lysfett; kerosen; fett for 
industriell bruk; oljer til industrielle formål; smøremidler; 
smørefett; smøreoljer; nafta; oljer for konservering av 
murverk; drivstoff; motorbrensel, ikke-kjemiske 
tilsetningsstoffer til; forskalingsoljer; oljer til 
gummiproduksjon; petroleum [ubearbeidet eller 
raffinert]; konserveringsmiddel for lær (oljer og fett); 
oljer for tekstiler. 

  Klasse 17   Isolatorer for kabler; papir for elektriske 
kondensatorer; tetningsmaterial; tetningsmasse og 
pakninger for ekspansjonsmuffer; isolasjonsmaterialer 
mot fuktighet i bygninger; isoleringsfilt; 
isolasjonsmateriale; isolasjonsoljer; isolasjonsmaling; 
isoleringspapir; isolerende fernisser og lakker; isolasjon 
for elektrisk strømføring; isoleringsolje for strømbrytere; 
isoleringsoljer for transformatorer; kjemiske preparater 
for å tette og reparere lekkasjer. 

  Klasse 19   Asfalt; asfaltveibelegning; asfaltbehandlet papp for 
bygging; bitumen [jordbek]; bitumenprodukter for 
bygningsformål; papp for bygging; bygningsmaterialer, 
ikke av metall; byggeelementer av betong; 
konstruksjonsmaterialer, ikke av metall; belegninger, 
ikke av metall, for bygninger; belegningsmidler 
(byggematerialer); makadam; filt for bygging; 
gulvbekledninger, ikke av metall; 
bygningsbekledninger, ikke av metall; 
dekningsmaterialer for veier; bindemidler for 
vedlikehold av veier; bygnings- og dekningsmateriale 
for veier; takbelegninger, ikke av metall; 
veggkledninger, ikke av metall, for bygging; ytre 
bekledninger, ikke av metall, for bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297485 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717319 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AkaRx, Inc., 200 Garrett Street, Suite S, US-VA 22902 
CHARLOTTESVILLE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
trombocytopeni;  Farmasøytiske preparater og 
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substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297486 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.29, US, 87/510,433 
(210) Søknadsnr.: 201717292 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297487 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715358 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Martin Evensen, Hjørungveien 5 A, 0375 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler, juletrepynt. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297488 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.29, US, 87/510,443 
(210) Søknadsnr.: 201717293 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297489 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716079 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXEBENUS AS, Kanalsletta 2, 4033 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinvare og programvare; Dataprogramvare 

for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser. 

  Klasse 35   Bedriftsrådgivning. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner; Olje- og gassboring; 

Oljeboringstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297490 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201803972 
(220) Inndato: 2018.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Per Kristian Olberg, TINGVEIEN 10, 1443 DRØBAK, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Eteriske oljer for husholdningsbruk; Kjemiske 
vaskepreparater for husholdningsformål; 
Blekningsmidler for husholdningsformål; 
Blekepreparater for husholdningsbruk; Vaskemidler for 
husholdningsbruk; Rensemidler for 
husholdningsformål; Såper for husholdningsbruk; 
Vaskemidler fremstilt av petroleum [for 
husholdningsformål] 

  Klasse 16   Papir for husholdning og industribruk; Papir for 
husholdningsformål; Plastposer for husholdningsformål; 
Søppelsekker av plast for husholdningsbruk; 
Søppelsekker av papir for husholdningsbruk 

  Klasse 21   Skureputer for husholdningsformål; Børster for 
rengjøring av husholdningartikler; Naler for 
husholdningsformål; Plasthansker for 
husholdningsformål; Svamper for husholdningsbruk; 
Siler for husholdningsformål; Husholdningshansker; 
Biologisk nedbrytbare brett for husholdningsformål; 
Brett for husholdningsformål; Husholdningsredskaper 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297491 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201803687 
(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: 
 FLEXI CASH AS, Postboks 180, 1334 RYKKINN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer brukt for elektroniske 

kassaapparatsystemer; kredittkortkodemaskiner [data 
periferiutstyr]; apparater for behandling av elektroniske 
betalinger; elektroniske betalingsterminaler; kortlesere 
for kredittkort; kassaapparater; elektroniske 
kassaapparater; magnetisk krypterte kredittkort; 
software for betaling via mobiltelefon. 

  Klasse 20   Kassedisker og ubetjente kassedisker til bruk i 
butikker og utsalgssteder. 

  Klasse 36   Betalingskorttjenester; betalingsbehandlingstjenester; 
betalingstjenester via trådløst 
telekommunikasjonsutstyr og -enheter; mobile 
betalingstjenester; automatiserte betalingstjenester; 
elektroniske pengeoverføringer og betalingstjenester; 
elektronisk behandling av betalinger; utføring av 
betalingstransaksjoner; kredittkort-tjenester; behandling 
av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et 
elektronisk kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av 
flersidige betalingsløsninger ved brukeropererte 
betalingsterminaler tilgjengelig på utsalgsteder; 
utstedelse av kredittkort; on-line 
kassaregnskapstjenester; elektroniske 
betalingstjenester.  

  Klasse 37   Reparasjon av elektroniske kassaapparatsystemer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kassaapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297492 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717076 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, 2920 Trident 
Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 
GB-B377YN BIRMINGHAM, Storbritannia 

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

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

  Klasse 12   Dekk for motorsykler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297493 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716083 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EXEBENUS AS, Kanalsletta 2, 4033 STAVANGER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og programvare. Dataprogramvare 
for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser. 

  Klasse 35   Bedriftsrådgivning. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner. Olje- og gassboring. 

Oljeboringstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297494 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716082 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EXEBENUS AS, Kanalsletta 2, 4033 STAVANGER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og programvare. Dataprogramvare 
for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser. 

  Klasse 35   Bedriftsrådgivning. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner. Olje- og gassboring. 

Oljeboringstjenester . 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297495 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715367 
(220) Inndato: 2017.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COCCO LOKKO USMAN SARWAR, Gunnar 

Schjelderups vei 23F, 0485 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Genser; bukse; jakke; cap; sokker; skjorte; T-skjorte. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297496 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.22, US, 87/501,338 
(210) Søknadsnr.: 201717068 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297497 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716881 
(220) Inndato: 2017.12.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DNB ID Solutions AS, c/o DNB Bank ASA, Dronning 

Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 

nedlastbare programvareapplikasjoner for mobile 
enheter, så som mobiltelefoner og nettbrett; 
programvare for ansiktskjenning; programvare, mobile 
elektroniske apparater og innretninger for biometrisk 
identifikasjon og autentisering; bankkort, betalingskort, 
identifikasjonskort (elektroniske, innkodete, eller 
magnetiske) til bruk i forbindelse med elektronisk 
overførsel av finansielle transaksjoner og betalinger; 
identifikasjonskort bestående av en chip/brikke 
inneholdende personlig informasjon; innkodete 
identifikasjonskort og  bærbare personlige elektroniske 
innretninger og sensorer som behandler, lagrer, 
og/eller overfører brukerens biometriske data. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datahardware, -software og –
periferiutstyr; tilveiebringelse av software for bruk for 
sikker bruker identifikasjon; programvare som en 
tjeneste (SaaS) bestående av programvare for 
identitet-, og legitimasjonskontroll og -autentifisering; 
tjenester for digital personlig autentisering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297498 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717072 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, GB-SL13UH 
SLOUGH, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; medikamenter for humanmedisin og for 
veterinær bruk, nemlig medikamenter for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; farmasøytiske preparater for bruk ved 
behandling av misbruk av kjemikalier. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av farmasøytisk råd og informasjon 
om legemidler som brukes ved behandling og 
forebygging av rusmiddellidelser, 
rusmiddelavhengighet, rusmiddelabsintens, 
rusmiddelmisbruk, og rusmiddeloverdose, for 
behandling og forebygging av komorbiditeter knyttet til 
rusmiddellidelser, for behandling og forebygging av 
psykiske sykdommer og lidelser, for behandling og 
forebygging av sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, og for behandling av smerte; 
helserådgivning; tilveiebringelse av informasjon og råd 
om helsepleie; tilveiebringelse av farmasøytisk 
informasjon og råd; tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende medisineringsopplysninger og 
behandlingsplaner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297499 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715369 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISELL AS, Stasjonsgata 43, 3300 HOKKSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Brillesnorer; solbriller; sportsbriller. 
  Klasse 20   Liggeunderlag. 
  Klasse 24   Soveposer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler, juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297500 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201712096 
(220) Inndato: 2017.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ragn Sells AS, Postboks 49, 2001 LILLESTRØM, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Handlenett. 
  Klasse 35   Salg og netthandel med handlenett og T-skjorter; 

markedsføringsvirksomhet.  
  Klasse 40   Avfallsbehandling og avfallssortering.  
  Klasse 41    Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 

aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser; 
utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297501 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715370 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISELL AS, Stasjonsgata 43, 3300 HOKKSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Barberredskaper, elektrisk og ikke elektrisk; bestikk 
[kniver, gafler, skjeer]; blader for kniver; etuier for 
barberredskaper; jaktredskaper; kniver; knivskaft; 
knivslirer; sager [redskap]; spader; økser. 

  Klasse 9   Brilleetuier; brilleglass; briller; brillesnorer; flytevester; 
kikkerter; kompasser; redningsvester; skibriller; 
smartbriller; smartklokker; sportsbriller; øreplugger; 
øyebeskyttelse. 

  Klasse 11   Kokeapparater og -installasjoner; lommelykter; 
stormkjøkken; utegrill. 

  Klasse 14   Klokkeetuier; klokker; klokkereimer av lær; 
klokkereimer av metall; klokkereimer av plast. 

  Klasse 18   Bagasjelapper; barberingsetuier solgt tomme; 
drikkebelter; drikkesekker; filtposer; fjellsekker; 
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fjellstaver; jaktvesker; kortmapper; sekker for 
fjellklatrere; skipssekker; skolesekker; toalettmapper; 
tursekk; vandrestaver; lær og lærimitasjoner; skinn og 
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; 
halsbånd, lenker og klær for dyr. 

  Klasse 20   Liggeunderlag. 
  Klasse 21   Glassvarer, porselen og keramikk; termosflasker. 
  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. 

  Klasse 24   Soveposer. 
  Klasse 27   Tepper. 
  Klasse 30   Ferdige kaffebaserte drikker; ferdige kaffedrikker; 

ferdige kakaobaserte drikker; ferdige kakaodrikker; 
ferdigmat som hovedsaklig består av pasta eller ris; 
frossenmåltider som hovedsaklig består av pasta eller 
ris. 

  Klasse 32   Drikkevann; energidrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297502 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717299 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize 

Sanayi Bolgesi 11 Cadde, TR-ESKISEHIR, Tyrkia 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kakekjeks; sjokolader; bakverk; kjeks; vaffelkjeks; 

kaker; terter; desserter, nemlig dessertkaker, desserter 
basert på mel og sjokolade, dessertmousser, dessertis; 
iskremer; spiseis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297503 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717073 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, GB-SL13UH 
SLOUGH, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; medikamenter for humanmedisin og for 
veterinær bruk, nemlig medikamenter for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; farmasøytiske preparater for bruk ved 
behandling av misbruk av kjemikalier. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av farmasøytisk råd og informasjon 
om legemidler som brukes ved behandling og 
forebygging av rusmiddellidelser, 
rusmiddelavhengighet, rusmiddelabsintens, 
rusmiddelmisbruk, og rusmiddeloverdose, for 
behandling og forebygging av komorbiditeter knyttet til 
rusmiddellidelser, for behandling og forebygging av 
psykiske sykdommer og lidelser, for behandling og 
forebygging av sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, og for behandling av smerte; 
helserådgivning; tilveiebringelse av informasjon og råd 
om helsepleie; tilveiebringelse av farmasøytisk 
informasjon og råd; tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende medisineringsopplysninger og 
behandlingsplaner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297504 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717130 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

VAOCLEST 
(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: 2018.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 297505 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201705468 
(220) Inndato: 2017.04.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PREIKESTOLEN AIR ALZUBAI, Fiolstien 12, 4100 

JØRPELAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Deodoranter for mennesker eller dyr. Deodorantsåpe. 
Eau de cologne. Parfymer. Parfymeprodukter for lintøy. 

  Klasse 25   Ascot [halstørkle]. Bandans [halstørkle]. Barnetøy. 
Benklær. Bukser. Bærestykker for skjorter. Frakker. 
Genser. Halstørkler. Hatter.  Hatter [klær]. Hode- og 
halstørkler av  silke. Hodebånd [bekledning]. 
Hodeplagg. Jakker. Jerseyklær. Klær. 
Konfeksjonsklær. Leggings [bukser]. Leggvarmere. 
Lukeskygger. Parkas. Regntøy. Sjal. Skjerf. Skjorter. 
Skyggeluer. Svetteabsorberende sokker. 
Svetteabsorberende strømper. Trikotasje [klær]. 
Trikotklær. T-skjorter. 

  Klasse 35   Salg av pyntegjenstander, troll og figurer, figurer og 
små bilder på magnet, mykdyr/bamser, paraply, 
nøkkelringer, vikinghjelm, golfballer, små trefigurer, 
metalkortetui, skjeer, fingerbøl, serviettholder, fat, 
kopper, termos, ostehøvel, kakespade, pins i tinn og 
metall, tekstiler - lue, caps, t-skjorte, pannebånd, skjerf, 
vanter, jumper, jakker, bukser, sokker, tøfler, slips, 

sløyfe, grytekluter, bag/veske, håndkle, refleks, 
multifunksjonskniv/samenleggbar, lighter, veskehenger, 
silikonarmbånd, blyanter, kulepenner, linjal, pennal, 
skrivebøker, bokmerke, klistermerke, tøymerke med 
logo, rammer, servietter; salg av komprimert luft.    

  Klasse 44   Tjenester innen helse og skjønnhetsbehandling. 
Helsetjeneste. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297506 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201804026 
(220) Inndato: 2018.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KJØLBERGGATEN 21 AS, c/o Realdrift AS Postboks 
1473-Vika, 0116 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Utleie av fast eiendom 
  Klasse 41   Organisering og tilrettelegging av 

musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer 

  Klasse 43   Servering av mat og drikke for gjester i restauranter 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297507 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201717074 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, GB-SL13UH 
SLOUGH, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; medikamenter for humanmedisin og for 
veterinær bruk, nemlig medikamenter for behandling av 
rusmiddellidelser, rusmiddelavhengighet, 
rusmiddelabsintens, rusmiddelmisbruk, og 
rusmiddeloverdose, for behandling av komorbiditeter 
knyttet til rusmiddellidelser, for behandling av psykiske 
sykdommer og lidelser, for behandling av sykdommer 
og lidelser i sentralnervesystemet, og for behandling av 
smerte; farmasøytiske preparater for bruk ved 
behandling av misbruk av kjemikalier. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av farmasøytisk råd og informasjon 
om legemidler som brukes ved behandling og 
forebygging av rusmiddellidelser, 
rusmiddelavhengighet, rusmiddelabsintens, 
rusmiddelmisbruk, og rusmiddeloverdose, for 
behandling og forebygging av komorbiditeter knyttet til 
rusmiddellidelser, for behandling og forebygging av 
psykiske sykdommer og lidelser, for behandling og 
forebygging av sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, og for behandling av smerte; 
helserådgivning; tilveiebringelse av informasjon og råd 
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om helsepleie; tilveiebringelse av farmasøytisk 
informasjon og råd; tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende medisineringsopplysninger og 
behandlingsplaner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297508 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.19, SE, 2017/09012 
(210) Søknadsnr.: 201717113 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pågen Trademark AB, Box 8143, SE-20041 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 
STOCKHOLM, Sverige 

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

sagogryn; mel og næringsmidler av korn; strøkavring; 
brød, kjeks, kavringer, kaker, bakverk, konditorvarer og 
konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser 
(smakstilsetninger); krydderier; is. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297509 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715736 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Power International AS, Postboks 43, 1483 HAGAN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykler og elsykler; deler og tilbehør til de foran nevnte 

varer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klassene 12, 25 og 28. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297510 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201715735 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Power International AS, Postboks 43, 1483 HAGAN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykler og elsykler; deler og tilbehør til de foran nevnte 

varer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler 
  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 

klassene 12, 25 og 28. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297511 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.10, DK, 2017 01014 
(210) Søknadsnr.: 201713584 
(220) Inndato: 2017.10.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, DK-2605 
BRØNDBY, Danmark 

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

HERNING, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Detaljhandel og engroshandel, herunder via Internett, 

med klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297512 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201607891 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aleris Helse AS, Frederik Stangs gt. 11-13, 0264 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

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

  Klasse 44   Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie; helsetjeneste; klinikker; 
legebehandling; plastisk kirurgi; poliklinikktjenester; 
skjønnhetspleietjenester; sykehus og legevakttjenester; 
sykepleiertjenester; bedriftshelsetjeneste; 
fysioterapitjenester; kirurgi; konsulenttjenester i 
helsespørsmål; medisinske analyser relatert til 
behandling av mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297513 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201607860 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

Aleris Colosseum Medisinske 
Senter 

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

 ALERIS HELSE AS, Fredrik Stangsgt. 11-13, 0264 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

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

  Klasse 44   Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie; helsetjeneste; klinikker; 
legebehandling; plastisk kirurgi; poliklinikktjenester; 
skjønnhetspleietjenester; sykehus og legevakttjenester; 
sykepleiertjenester; bedriftshelsetjeneste; 
fysioterapitjenester; kirurgi; konsulenttjenester i 
helsespørsmål; medisinske analyser relatert til 
behandling av mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297514 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201804062 
(220) Inndato: 2018.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Anne Charlotte Bjerke, Plankedalsveien 58, 1389 

HEGGEDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Smykker 
  Klasse 25   Klær 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297515 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201607862 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALERIS HELSE AS, Fredrik Stangsgt. 11-13, 0264 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

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

  Klasse 44   Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie; helsetjeneste; klinikker; 
legebehandling; plastisk kirurgi; poliklinikktjenester; 
skjønnhetspleietjenester; sykehus og legevakttjenester; 
sykepleiertjenester; bedriftshelsetjeneste; 
fysioterapitjenester; kirurgi; konsulenttjenester i 
helsespørsmål; medisinske analyser relatert til 
behandling av mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297516 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201607864 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALERIS HELSE AS, Fredrik Stangsgt. 11-13, 0264 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

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

  Klasse 44   Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie; helsetjeneste; klinikker; 
legebehandling; plastisk kirurgi; poliklinikktjenester; 
skjønnhetspleietjenester; sykehus og legevakttjenester; 
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sykepleiertjenester; bedriftshelsetjeneste; 
fysioterapitjenester; kirurgi; konsulenttjenester i 
helsespørsmål; medisinske analyser relatert til 
behandling av mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297517 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716072 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Proteinbasert kosttilskudd (proteinpulver). 
  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; bearbeidede nøtter; ferdigretter 
laget av de forannevnte varer; snacksblandinger som 
består av bearbeidet frukt, bearbeidede nøtter eller 
rosiner; nøtt- og frøbaserte snackbarer. 

  Klasse 30   Te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel 
og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer og konfektyrer; vafler, muffins, 
pannekaker; piseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; 
proteinbarer; müsli-barer. 

  Klasse 31   Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer; nøtter; naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 
5, 29, 30 og 31. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297518 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201804063 
(220) Inndato: 2018.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KAFESYNK KAROLINE NORDBY, Folke Bernadottes 
vei 9B, 0862 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering av show og konserter; Arrangering og 

ledelse av konserter; Orkester- og konserttjenester; 
Tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
Underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; 
Rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse 
med tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konserter; Organisering og presentasjon av show, 
konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; Organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; Organisering, 
produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
Produksjon av sceneshow; Produksjon av 

direktesendte underholdningsprogrammer; Produksjon 
og utgivelse av musikk; Produksjon av show og filmer; 
Produksjon av direktesendt underholdning; Produksjon 
av direktesendte underholdningsarrangementer; 
Produksjon av radio- tv- og lydprogrammer; Produksjon 
av lyd-, musikk- og videoinnspillinger; Produksjon og 
distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; 
Produksjon av radio- og tv-programmer for internett og 
andre medier; Produksjon av filmer, videofilmer, radio- 
og tv-programmer; Produksjon og styring av radio- og 
musikkarrangementer i form av direktesendte radio- og 
tv-programmer; Produksjon og presentasjon av lyd- og 
videoinnspillinger, samt stillbilder og bevegelige bilder; 
Underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner 
og kabareter; Showoppsetninger; Organisering av 
underholdningsshow; Bestilling av seter på show og 
idrettsarrangementer; Presentasjon av filmer, show, 
skuespill eller musikkforestillinger; Organisering, 
presentasjon og produksjon av show og direktesendte 
forestillinger; Tilveiebringelse av opplæring og 
utdanning i forbindelse med show innen teater, musikk, 
tv, radio og kino; Teater- og musikkshow på arenaer; 
Produksjon av musikk; Undervisning av musikk; 
Undervisning innen musikk; Fremskaffelse av online 
musikk, ikke nedlastbare; Utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til musikk og dans; 
Redigeringstjenester etter produksjon av musikk, 
videoer og filmer; Tilveiebringelse av 
underholdningstjenester i form av direktesendte 
musikkforestillinger eller innspilt musikk; 
Underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video 
og teater; Tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske 
publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; Presentasjon av 
direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; 
Underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
Organisering av direktesendte musikkforestillinger; 
Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
Organisering av kulturarrangementer; Utførelse av 
kulturarrangementer; Organisering av arrangementer 
innen utdanning, underholdning, idrett og kultur; 
Tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen 
idrett og kultur; Organisering, produksjon og 
presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- 
eller underholdningsformål; Kulturaktiviteter; Utførelse 
av arrangementer innen underholdning, kultur, 
utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- 
og kulturaktiviteter; Underholdning og kulturaktiviteter; 
Organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; Organisering av dansearrangementer og 
diskotek; Tilrettelegging av filmarrangementer, 
musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, 
samt direktesendte underholdningsarrangementer; 
Tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; Utførelse av 
underholdningsarrangementer; Utførelse av 
utdanningsarrangementer; Organisering av 
utdanningsarrangementer; Organisering av 
underholdningsarrangementer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.04.23 - nr 17/18

33 
 

(111) Reg.nr.: 297519 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201709438 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HALLS MOTOR AS, Helleveien 15, 3772 KRAGERØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Bokseslagmåler og sensorer som sporer og 

registrerer hurtighet, antall slag eller intensiteten i en 
boksesekkøkt.  

  Klasse 28   Kampsportutstyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297520 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716056 
(220) Inndato: 2017.11.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
 

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

(730) Innehaver: 
 GLA'SNEKKERN AS, Fageråsvegen 16, 2420 TRYSIL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; 

Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av 
dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; Installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsappareter; Installasjon og montering av 
solskjerming; Konsulenbistand ved byggingstjenester; 
Malevirksomhet; Murmestervirksomhet; 
Mursteinslegging; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; 
Riving av bygninger; Rørleggervirksomhet; 
Snekkertjenester; Stillasoppsetting; 
Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid 
[bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Veidekking og 
brolegging; Vaktmestertjenester i form av 
renholdstjenester, snømåking, gressklipping samt 
brede vedlikeholdstjenester for fast eiendom; 
Rørleggertjenester; Installasjon og montering av 
kjøkken, dører og vinduer; Byggledelse; 
Gaterengjøring. 

  Klasse 44   Gartnerivirksomhet; Hagearkitekter; Hagedyrking; 
Landskapsarkitekter; Landskapsplanlegging; 
Planteskoletjenester; Plenvedlikehold; Trebeskjæring; 
Treplanting i forbindelse med karbongjenkjøpskvoter; 
Utleie av landbruksmateriell. 

  Klasse 45   Åpning av lås; Forvaltning av opphavsrettigheter; 
Hustilsyn; Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med 
sikkerhetsspørsmål; Konsulentvirksomhet for 
sikkerhetsspørsmål; Lisensiering av immatriell 
eiendomsrett; Mekling; Nattevaktselskaper; 
Nøkkelservice; Overvåkning av immaterielle rettigheter; 

Rådgivning for immatriell eiendomsrett; Tilbakelevering 
av tapte eiendeler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297521 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716066 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(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   Softwareapplikasjoner; elektroniske publikasjoner. 
  Klasse 16   Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp 

og/eller papir. 
  Klasse 29   Hurtigmat bestående av kjøtt, fisk, fjærkre vilt, 

kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og tilberedte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, 
melkeprodukter og/eller spiselige oljer og fett; 
melkebaserte drikkevarer; milkshake. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. 

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføringstjenester; markedsføring av kioskvarer 
for andre; engros- og detaljhandel med kioskvarer, 
kolonial- og dagligvarer; kommisjonærvirksomhet for 
lotteri- og pengespill; organisering, drift og overvåkning 
av kundelojalitetsprogrammer; organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer. 

  Klasse 36   Tilveiebringelse av kontanter og andre utbetalinger 
ved kredittkortbruk som del av et 
kundelojalitetsprogram; utstedelse av verdibevis som 
belønning for kundelojalitet; betalingstjenester; 
kredittjenester. 

  Klasse 43   Mattilberedningstjenester; tilberedning av mat- og 
drikkevarer; bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
servering av mat og drikke; cafévirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297522 
(151) Reg.dato.: 2018.04.13 
(210) Søknadsnr.: 201716067 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(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   Softwareapplikasjoner; elektroniske publikasjoner. 
  Klasse 16   Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp 

og/eller papir. 
  Klasse 29   Hurtigmat bestående av kjøtt, fisk, fjærkre vilt, 

kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og tilberedte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, 
melkeprodukter og/eller spiselige oljer og fett; 
melkebaserte drikkevarer; milkshake. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. 

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføringstjenester; markedsføring av kioskvarer 
for andre; engros- og detaljhandel med kioskvarer, 
kolonial- og dagligvarer; kommisjonærvirksomhet for 
lotteri- og pengespill; organisering, drift og overvåkning 
av kundelojalitetsprogrammer; organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer. 

  Klasse 36   Tilveiebringelse av kontanter og andre utbetalinger 
ved kredittkortbruk som del av et 
kundelojalitetsprogram; utstedelse av verdibevis som 
belønning for kundelojalitet; betalingstjenester; 
kredittjenester. 

  Klasse 43   Mattilberedningstjenester; tilberedning av mat- og 
drikkevarer; bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
servering av mat og drikke; cafévirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297523 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.16, AZ, 2017 33395 
(210) Søknadsnr.: 201709399 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mojang Synergies AB, Maria Skolgata 83, BV, SE-
11853 STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware; dataspillsoftware; dataspill. 
  Klasse 36   Tilveiebringelse av en virtuell valuta og 

betalingsmiddel for bruk i online-fellesskap; 
tilveiebringelse av en virtuell valuta og betalingsmiddel 
for bruk ved spill (gaming); tilveiebringelse av en virtuell 
valuta og betalingsmiddel for bruk av medlemmer av et 
online-fellesskap via globale datanettverk; 
tilveiebringelse av en virtuell valuta og betalingsmiddel 
for bruk av medlemmer av et spill-fellesskap. 

  Klasse 41   Online-spill. 
  Klasse 42   Tilveiebringelse av ikke-nedlastbar software; 

tilveiebringelse av ikke-nedlastbar dataspillsoftware . 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297524 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715373 
(220) Inndato: 2017.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DERMATOLOG.NO AS, Skiveien 154A, 1415 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297525 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717079 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Signium International, Inc., 150 North Wacker Drive, 
Suite 1040, US-IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Lederutvelgelse og lederrekrutteringsvirksomhet; 
forretningsmessige konsulenttjenester og 
bedriftsrådgivning innen området for leder- og 
ledelsesutvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297526 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717081 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERU IQ 
(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297527 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715653 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maximum Holding AS, Geithusvegen 146, 5259 

HJELLESTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 22   Fiskemerder for fiskeoppdrett 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297528 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201704779 
(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: 
 Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 

KR-SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Biler, varebiler [kjøretøyer]; sportsbiler; strukturelle 

deler for biler; bildekk; støtdempere for biler; 
bremsesystemer for biler; traktorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297529 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201708197 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-

1606 KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; skrå med eller 

uten tobakk; snus med eller uten tobakk; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere; 
fyrstikker; 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: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297530 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,398 
(210) Søknadsnr.: 201717086 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johnson & Johnson, One 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, 
smerte, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297531 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715758 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DREIFA MANAGEMENT AS, c/o House of Business, 
Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Flytende infrastruktur for import og distribusjon av 
flytende naturgass; hjelpesystemer, bestående av 
sjøvannspumper/tilførsel, kraftproduksjon/tilførsel, 
nitrogenproduksjon/tilførsel, 
trykkluftproduksjon/tilførsel; laste-, losse- og 
overføringssystemer, bestående av lastearmer, 
kryogeniske slanger og koblinger for overføring av 
flytende naturgass og avkoksgass, fleksibel 
rørtilkobling for eksport av høytrykksgass; fortøyning- 
og forankringssystemer, bestående av moring, 
forankrings- og fortøyningsliner, fendere, 
hurtigutløsende fortøyningskroker, skip til skip 
kommunikasjonslink; lagringsfartøy; 
regasifiseringsfartøy; regasifiseringsutstyr; utstyr for 
håndtering av LNG avkok. 

  Klasse 37   Konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av maskiner og maritime konstruksjoner. 

  Klasse 39   Lagring, transport og distribusjon av flytende 
naturgass; lagring, transport og distribusjon av flytende 
naturgass på skip. 

  Klasse 40   Prosessering av olje og gass; raffinering, foredling, 
miksing, produksjon, rensing og transformering av 
gass; behandling av naturgass; flytendegjøring av 
naturgass og regasifisering av flytende naturgass; 
kompresjon av gass; informasjon, konsulentvirksomhet 
og rådgivning i tilknytning til alle forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; Ingeniørtjenester relatert til 
prosjektering og utvikling av infrastruktur for flytende 
naturgass; design, finansiering, bygging og utleie av 
flytende infrastruktur for mottak og distribusjon av 
naturgass; informasjon- konsulent- og 
rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte 

tjenestene. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297532 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201716075 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARS NORGE AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Sjokoladekonfektyrer; sukkervarer; sjokolade; godteri; 
desserter; søtsaker; kaffe; te; kakao, sukker; 
frokostblandinger og kornblandinger; snacks basert på 
korn; kornstenger og energistenger; kjeks; kaker; 
bakverk, konditorkaker; småkaker; slikkerier; müsli; 
kakaobaserte drikkevarer; spiselige vaffelkjeks; spiselig 
is; iskrem; frossen yoghurt; is (naturlig eller kunstig); 
pulver for iskrem; fryste konfektyrer; sjokolademousser; 
sorbeter; smakstilsetninger for drikkevarer, andre enn 
eteriske oljer; smakstilsetninger for mat andre enn 
eteriske oljer; sjokoladeovertrukket frukt; 
sjokoladeovertrukne nøtter; kornbasert snackmat; 
granola; granolabaserte snackstenger; 
sjokoladepålegg; kakaopålegg; sjokoladesauser; 
preparater og tilberedninger for å stivne pisket krem; 
sjokoladesirup; toppingsirup; mel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297533 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717090 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Viña Santa Carolina S.A., Til Til 2228, CL-MACUL, 
SANTIAGO, Chile 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Viner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297534 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715751 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASKER MARIT DESIGN, Høvikkollen 18 B, 1363 
HØVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 

av tekstil eller plast. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler; juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297535 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714195 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297536 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717121 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cargill Incorporated, 15407 McGinty Road West, US-

MN55391 WAYZATA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Isolerende dielektriske væsker for elektrisk utstyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297537 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201716078 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PAINTNSIP AS, Parkveien 12, 0350 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Maling; maling for kunst og håndverk; maling for 

kunstnere; oljemaling for bruk i kunstmaling; vannfarger 
for bruk i kunstmaling.  

  Klasse 16   Fargekopper for maling; lerret for maling; staffelier for 
maling.  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige 
drikker med frukter; alkoholholdige essenser; 
alkoholholdige fruktekstrakter; anis [likør]; anislikør; 
aperitiffer; arak [likør]; baiijiu [kinesisk destillert alkohol]; 
bitter [likør]; brennevin; cider; cocktailer; curacao [likør]; 
destillerte drikker; eau de vie; enebærbrennevin; 
ettervin; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn 
ølbaserte; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; likører; 
mjød; rom; viner; vodka; whisky.  

  Klasse 41   Akademiske utdanningstjenester; arrangering og 
ledelse av konferanser, utdanningsmesser, 
forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; 
arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
artistopptredener; faglig kompetanseopplæring; faglige 
opplæringstjenester; faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; fjernundervisningstjenester; 
fjernundervisningstjenester på internett; fremskaffelse 
av underholdningsinformasjon; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; kulturaktiviteter; 
museumsdrift [fremvisning, utstilling]; nattklubber; 
oppføring av forestillinger [live]; organisering av fester 
[underholdning]; organisering av idretts- og 
kulturaktiviteter; organisering av idretts- og 
kulturarrangementer; organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); organisering av 
konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; organisering 
av konkurranser for utdanning eller underholdning; 
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organisering av kulturarrangementer; organisering av 
utstillinger for kulturelle formål; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering, produksjon og 
presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultur- 
eller underholdningsformål; organisering, produksjon, 
presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, 
turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangementer og aktiviteter; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; produksjon av musikk; produksjon av 
sceneshow; produksjon av tv-filmer; 
teateroppsetninger; tilrettelegging av utstillinger for 
opplæringsformål; tilrettelegging og utførelse av 
aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; 
tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen 
idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen 
opplæring; tilrettelegging og utførelse av utstillinger for 
underholdningsformål; tilveiebringelse av 
opplæringskurs; underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdning og kulturaktiviteter; 
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; utdannings- og opplæringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297538 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715660 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TRAASDAHL AS, Postboks 3363, 9276 TROMSØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Hydraulisk slaghammer; skuffer for jordforflytte 

maskiner; utstyr for jordforflytte flytte maskiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297539 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717124 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

FR3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Cargill Incorporated, 15407 McGinty Road West, US-
MN55391 WAYZATA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Isolerende dielektriske væsker for elektrisk utstyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297540 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.20, NZ, 1067219 
(210) Søknadsnr.: 201713974 
(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: 
 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   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; 
Lydinnspillinger og videoinnspillinger inneholdende 
underholdning og informasjon innenfor basketball; 
lydplater, videoplater, laserdisker, forhåndsinnspilte lyd-
og videokassetter, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte CD-plater, 
forhåndsinnspilte laserdisker, som alle inneholder 
underholdning og informasjon knyttet til basketball; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner, 
forhåndsinnspilte flash-stasjoner inneholdende 
informasjon innenfor basketball; stativer for 
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datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett; 
musematter, datamus, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner, 
som alle er relatert til basketball; batteriladere for 
mobiltelefoner; dataprogrammer for å vise informasjon, 
statistikk eller uvanlige fakta om basketball; 
dataprogramvare, nemlig skjermsparere inneholdende 
basketballtema; dataprogramvare for å få tilgang til og 
vise databakgrunner; nettleserprogramvare for bruk til å 
se på og vise data på Internett; datatrekk, nemlig 
tilpasset plastfilm for å dekke og gi en beskyttelse mot 
skraper for dataenheter; dataspillprogramvare; 
videospillprogramvare, videospillkassetter; radioer, 
elektroniske høyttalere, hodetelefoner og øreplugger, 
trådløse telefoner, telefoner; mobiltelefontilbehør, 
nemlig kombinert hodetelefon og mikrofon, tilpasset 
plastfilm (skins) for å dekke og beskytte mobiltelefoner, 
frontdeksler og mobiltelefondeksler; elektronisk 
tilbehør, nemlig tilpasset plastfilm (skins) for å dekke og 
beskytte elektronisk utstyr, nemlig MP3-spillere, 
elektroniske nettbrett og PDA-enheter (Portable Digital 
Assistant); deksler og stativer for MP3-spillere, 
elektroniske nettbrett og PDA-enheter; dekorative 
bryterdeksler, videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; 
solbriller; brilleinnfatninger; brillesnorer og -kjeder; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort og forhåndsbetalte telefonringekort med 
magnetkoding; nedlastbare videoinnspillinger, 
videostrømmingsinnspillinger og nedlastbare 
lydinnspillinger innenfor basketball tilveiebrakt via 
Internett; nedlastbar dataprogramvare for å se på 
databaser med informasjon, statistikk, undersøkelser 
og interaktive statistiske undersøkelser innen 
basketball tilveiebrakt via Internett; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og 
nedlastbare spørrespillprogramvare tilveiebrakt via 
Internett; nedlastbar dataprogramvare for bruk som 
skjermsparere og bakgrunner, for tilgang til og visning 
av datanettlesere, for bruk i visning av data på 
Internett, for bruk i utforming plastfilm for å beskytte 
dataskjermer, for bruk til å lage avatarer for å spille spill 
og for bruk i fjernmanipulerte datapekere via Internett; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
innen basketball tilveiebrakt via Internett; nedlastbare 
kataloger tilveiebrakt via Internett inneholdende en 
rekke av basketballinspirerte produkter; nedlastbare 
gratulasjonskort tilveiebrakt via Internett; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport.  

  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; 
Publikasjoner og trykksaker, nemlig 
basketballsamlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, 
midlertidige tatoveringer, jubileumsfrimerker, 
samledisketter i papp, notattavler, oppslagstavler, 
karaffelbrikker av papir, postkort, spisebrikker av papir, 
ansiktsservietter, notatkort, notatblokk, kulepenner, 
fargestifter, markørpenner, gummistrikker, blyanter, 
penn- og papirholdere, penal, 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 suvenirprogrammer knyttet 
til basketball, papirvimpler, skrivesaker, invitasjonskort, 
trykte sertifikater, gratulasjonskort, julekort, 
informasjonsark med statistikk innen ulike 
basketballemner; nyhetsbrev, brosjyrer, hefter, og 

spilleplaner for basketballkamper; banksjekker, 
sjekkhefteomslag, sjekkhefteholdere, tegneserier; ikke-
magnetiske kredittkort, gavekort og telekort; klippekort, 
trykte billetter til sports- og 
underholdningsarrangementer; samlekortholdere og 
suvenirholdere i form av billettholdere og 
samlekortholdere. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig strømper, sko, 
basketballsko, basketballjoggesko, slippers, t-skjorter, 
skjorter, pologensere, treningskjorter, treningsbukser, 
bukser, treningsoverdeler, jerseyklær, shortser, 
pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, 
belter, slips, nattskjorter, luer, capser, visir, 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkas, frakker, jakker, babysmekker 
ikke av papir, pannebånd, håndleddsbånd, forklær, 
undertøy, boxershorts, langbukser, ørevarmere, 
hansker, votter, skjerf, vevede og strikkede skjorter, 
jerseykjoler, kjoler, cheerleadingkjoler og uniformer, 
badetøy, badedrakter, bikinier, tankinier, badebukser, 
surfeshorts, våtdrakter, strandklær, sandaler, 
strandsandaler, strandhatter, solskjermer, 
svømmecaps, badehetter, hodeplagg med tilhørende 
parykker.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt; 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, 
golfputtere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for 
oppslått torv [golfutstyr], tees, ballmarkører, 
golfbagtrekk, trekk til golfklubber, golfhansker, esker 
[emballasje] til golfballer, golfputtergreen; stativ til 
biljardkølle, biljardballer, stativ til biljardballer, dartskap, 
elektronisk basketballspill, basketballspill [brettspill], 
ferdighetsspill, selskapsspill for barn og voksne, 
spørrespillspill, kunnskapsspill og elektroniske 
arkadespillmaskiner, basketballutstyrspakke med kurv 
og fløyte, dukker, dekorative dukker, samledukker, 
actionfigurer, utstoppede leker, plysjleker, puslespill, 
byggeklosser, juletrepynt og julestrømper; leketøysbiler 
i form av biler, lastebiler, tog som alle inneholder 
basketballtemaer, skumfigurer av fingre og trofeer, 
leketøytrofeer, spillkort, kortspill, leketøy med lyd, 
kosedyr; 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   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Underholdning og pedagogiske tjenester 
innen TV-cog radioprogrammer om basketball, 
basketballkamper og basketballutstillinger; produksjon 
og distribusjon av radio- og TV-show om 
basketballkamper, basketballarrangementer og 
programmer innen basketball; gjennomføre og 
arrangere basketball-leirer, treningsakademier, 
danseakademier og basketballkamper; 
underholdningstjenester innen opptreden av maskoter 
eller dans på basketballkamper og utstillinger, 
akademier, leirer, kampanjer og andre basketball-
relaterte arrangementer, spesielle arrangementer og 
fester; fanklubbtjenester; underholdningstjenester, 
nemlig ikke nedlastbart multimediemateriale i innen TV-
høydepunkter, interaktive tv-høydepunkter, 
videoopptak, videostrømmingsinnspillinger, interaktive 
videohøydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydinnspillinger innen basketball 
tilveiebragt via et nettsted; tilveiebringe nyheter og 
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informasjon innen statistikk og spørsmål innen 
basketball; underholdningstjenester, nemlig fremskaffe 
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 spilleplaner for andre 
på nettet, alt innen basketball; tilveiebringelse av en 
basketballdatabase tilbudt online. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297541 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201706155 
(220) Inndato: 2017.05.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aschehoug H & Co W Nygaard AS, Postboks 363  
Sentrum, 0102 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

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

  Klasse 9   Podcast; lydopptak; lydbøker; nedlastbar software; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare 
bøker, magasiner og tidsskrifter. 

  Klasse 16   Bøker; magasiner; tidsskrifter; trykte publikasjoner. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; promotering og 

markedsføring av bøker og forfattere; promotering og 
markedsføring av underholdnings-, kultur- og 
kunstarrangementer. 

  Klasse 41   Litterær agenturvirksomhet; forlagsvirksomhet; 
publisering, utgivelse og offentlig spredning av tekster, 
bøker, magasiner og tidsskrifter både på papir og i 
elektronisk format, fysisk og online; utgivelse av 
lydbøker; organisering av underholdnings-, kultur- og 
kunstarrangementer; arrangering av bokmesser; 
arrangering og ledelse av konferanser, kurs og 
seminarer; arrangering og ledelse av workshops; 
sceneoppføringer; bokklubbvirksomhet. 

  Klasse 43   Bevertning av mat og drikke; kafeer; snack-barer; 
bartjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297542 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201706157 
(220) Inndato: 2017.05.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aschehoug H & Co W Nygaard AS, Postboks 363  
Sentrum, 0102 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; promotering og 
markedsføring av bøker og forfattere; promotering og 
markedsføring av underholdnings-, kultur- og 
kunstarrangementer. 

  Klasse 41   Litterær agenturvirksomhet; forlagsvirksomhet; 
publisering, utgivelse og offentlig spredning av tekster, 
bøker, magasiner og tidsskrifter både på papir og i 
elektronisk format, fysisk og online; utgivelse av 
lydbøker; organisering av underholdnings-, kultur og 
kunstarrangementer; arrangering av bokmesser; 
arrangering og ledelse av konferanser, kurs og 
seminarer; arrangering og ledelse av workshops; 
sceneoppføringer; bokklubbvirksomhet. 

  Klasse 43   Bevertning av mat og drikke; kafeer; snack-barer; 
bartjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297543 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714197 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297544 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201717044 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Panasonic Energy Europe  N.V., Brusselsesteenweg 

502, BE-1731 ZELLIK, Belgia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Batterier; batteripakker; batteriladere; oppladbare 

batterier; elektriske batterier; apparater og anordninger 
for lading av elektriske batterier; anodebatterier; 
galvaniske batterier; batterier for belysning; batterier for 
fakler og lommelykter. 

  Klasse 11   Belysning; elektriske fakler; lommelykter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297545 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714757 
(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: 
 Egertorget Invest AS, Nedre Slottsgate 8, 0157 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; sammenstilling av 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, maling, fernisser, 
lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, 

midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til 
sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, sminke, 
make-up, kosmetikk, hårpleieprodukter, hårvann, 
tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, 
smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for 
lys, helsekostprodukter, farmasøytiske og veterinære 
preparater, hygieniske preparater for medisinske 
formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn, plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, 
herbicider, 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, 
varer av uedelt metall, malmer, maskiner og 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne), rugemaskiner, håndverktøy og 
redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og 
skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, - høvler og -
maskiner, briller, solbriller, sportsbriller, tilbehør og 
aksessorier til briller, solbriller og sportsbriller, 
forbrukerelektronikk, vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, 
odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, 
skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, 
fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og 
varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle 
stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, bøker, trykksaker, materialer til bokbinding, 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, 
gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse 
materialer, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av 
metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, vesker, ryggsekker og bager, skinn og 
huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, 
bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, 
tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), 
monumenter (ikke av metall), møbler, speil, 
billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
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råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk, tau, 
reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, 
materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), 
ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, senge- og 
bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, belter, kniplinger 
og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, 
tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, 
tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, 
frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske 
frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere, 
fyrstikker, for andre med det formål at kunder på enkelt 
vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, 
generelle handelskataloger, via telekommunikasjon 
eller fra en webside på et globalt datanettverk, samt 
salg av og detaljhandel med alle de forannevnte varer; 
demonstrasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, utstedelse av 
gavekort (penger), nettbanktjenester, rådgivning i 
finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger.  

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; 
tjenester som utføres av personer eller virksomheter 
som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297546 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715734 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

JAZZBREW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297547 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715959 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

JAZZ IPA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297548 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201716062 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BLAFRE AS, Stamhusveien 20 A, 1181 OSLO, 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 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
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glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. 

  Klasse 25   25 Ankelsokker; babybody; babyposer [klær]; 
babysko; babysko og støvler; babysmekker, ikke av 
papir; babysvøp; badebukser; badedrakter; badekåper; 
badesandaler; bandanas [halstørkler]; barnetøy; 
bekledning for syklister; belter [bekledning]; belter laget 
av lærimitasjon; belter laget av stoff [klær]; belter laget 
av tekstil [klær]; benklær; bermudashorts; 
bermudashortser; blazere; buksedrakter; buksedresser; 
bukseovertrekk; bukser; bukseseler; denimjakker; 
denimjakker; denimplagg; dresser; finlandshetter; 
finlandshetter for skibruk; fottøy; frakker; gensere; 
gensere; halstørkler; hode- og halstørkler av silke; 
hodebånd [bekledning]; hodeplagg; innleggssåler; 
jakker; jerseyklær; kjeledresser; kjeledresser; 
kjeledresser; kjoler; klær; klær av lærimitasjon; klær for 
barn; klær for barn; klær for damer; klær for gravide; 
klær for gutter; klær for gymnastikk; klær for jenter; klær 
for menn; klær for menn, damer og barn; klær for 
spedbarn; klær for surfing; konfeksjonsklær; kort 
nattkjole [babydoll]; kortbukser; kåper; løssnipper; 
mansjetter; miniskjørt; muffer [klesplagg]; nattkjoler; 
nattkjoler for gravide; nattluer; olabukser; olabukser; 
overall; papirhatter; ponchoer; pyjamaser; regntøy; 
sandaler; shortsskjørt; sjal; sjømannsluer; skihansker; 
skinnklær; skistøvler; skjerf; skjorte (kortermet); 
skjorter; skjørt; sko; skyggeluer; slips; slåbroker; 
smekker, ikke av papir; småhatter; snørestøvler; 
sportssko; sportstrøyer; sportstrøyer; sportstrøyer med 
korte ermer; sportstøy; stranddresser; strandsko; 
strandtopper/strandshorts; strekkbukser; strikkejakker; 
strikkeluer; strikkeskjørt; strikketopper; strikkevotter; 
strømpebukser; strømpebånd; strømpeholdere; 
strømper; strømper uten fot; støvfrakk/støvkåpe; 
støvler; støvletter (korte); svangerskapsbelter 
[klesplagg]; svetteabsorberende strømper; 
svetteabsorberende undertøy; svetteavvisende sports-
bh-er; svetteavvisende sports-bh-er; svetteavvisende 
sportstrøyer; svettebånd; sålekanter for sko; såler [for 
fottøy]; tenniskjoler; tennisklær; tennissko; tennissko; 
termisk undertøy; termiske hodeplagg; termiske klær; 
termiske sokker; tettsittende, hele badedrakter 
[trikotasje]; tilpassede svømmedrakter med integrert 
brystholder; todelt pyjamas; togaer; topper; topper 
[klær]; topper [undertøy]; toppluer; tredelte dresser 
[klær]; treningsbukser; treningsjakker; treningsklær; 
treningsshortser; treningssokker; tresandaler; tresko; 
trikotasje [klær]; trikoter; trikoter; trikotjakker; trikotklær; 
truser; truser [panties]; trykte t-skjorter; t-skjorter; 
tubetopper; tunikaer; tversoversløyfe; tøfler; 
tøysmekker; ullsokker; ullstrømpebukser; ulluer; 
ullvester; underarmkilestykker [deler av klesplagg]; 
underbukser; underkjoler [undertøy]; underskjørt; 
underskjørt [klær]; undertrøyer; undertrøyer; 
undertrøyer for kimonoer [juban]; undertrøyer for 
kimonoer [koshimaki]; undertøy; undertøy for gravide; 
undertøysett; uniformer; uteklær; vadestøvler; valenki 
[filtstøvler]; vannsko; vanntette jakker; vanntette jakker 
og bukser; vanntette klær; vanntette støvler for fisking; 
vanntette ytterklær; vendbare jakker; vesker spesielt 
tilpasset skistøvler; vester; vevde artikler av klær; 
vevde skjorter; vindbukser; vinddresser; vindjakker; 
vindtette jakker; vindtette klesplagg; vindvester; 
vinterfrakker/-kåper; vinterhansker; vinterjakker; 
vinterstøvler; ørebånd [klesplagg]; klær, fottøy, 
hodeplagg.  

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

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

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 

aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297549 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.08, EM, 017444407 
(210) Søknadsnr.: 201717111 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VARIOEDGE Sp. z o.o., ul. Pelczara 6 C/14, PL-35-

312 RZESZÓW, Polen 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Optiske fibre [fibre] [lysledende filamenter]; 

fiberoptiske kabler; kapper til optiske fiberkabler; 
optiske forbindelsesledd; fiberoptiske koblinger; optiske 
sendere til bruk med fiberoptiske kabler; koblingshylser 
for fiberoptikk; optiske fibersensorer; fiberoptikk; 
fiberoptiske reseptorer; optiske filtere; fiberoptiske 
modemer; optiske fiberkoblinger; effektdelere 
[elektrisk]; fiberoptiske telekommunikasjonsapparter; 
fiberoptiske forbindelsesledd. 

  Klasse 35   Distribusjon og fordeling av reklamemateriale [foldere, 
prospekter, trykt materiale, vareprøver]; distribusjon av 
annonse-, markedsføring- og salgsfremmende 
materiale; organisering og utførelse av 
produktpresentasjoner; organisering av varemesser 
med kommersielle eller reklamemessige formål; 
organisering av utstillinger med kommersielle eller 
reklamemessige formål; demonstrasjon av varer med 
salgsfremmende formål; demonstrasjon av varer med 
salgsfremmende formål; annonse- og 
reklamevirksomhet; reklame- og annonsevirksomhet 
samt markedsføring; radioreklamer; online-annonsering 
på et datanettverk; detaljvirksomhet i forbindelse med 
optiske fibre; detaljvirksomhet i forbindelse med 
fiberoptiske kabler; detaljvirksomhet i forbindelse med 
fiberoptiske kabler; engroshandel  i forbindelse med 
fiberoptiske kabler; detaljvirksomhet i forbindelse med 
kapper til fiberoptiske kabler; engroshandel  i 
forbindelse med kapper til fiberoptiske kabler; 
detaljvirksomhet i forbindelse med optiske koblinger; 
engroshandel  i forbindelse med optiske koblinger; 
detaljvirksomhet i forbindelse med fiberoptiske 
koblinger; engroshandel  i forbindelse med fiberoptiske 
koblinger; detaljvirksomhet i forbindelse med optiske 
sendere til bruk sammen med fiberoptiske kabler; 
engroshandel  i forbindelse med optiske sendere til 
bruk sammen med fiberoptiske kabler; detaljvirksomhet 
i forbindelse med koblingshylser til fiberoptikk; 
engroshandel  i forbindelse med koblingshylser til 
fiberoptikk; detaljvirksomhet i forbindelse med optiske 
fibersensorer; engroshandel  i forbindelse med optiske 
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fibersensorer; detaljvirksomhet i forbindelse med 
fiberoptikk; engroshandel  i forbindelse med fiberoptikk;
detaljvirksomhet i forbindelse med fiberoptiske 
mottakere; engroshandel  i forbindelse med fiberoptiske 
mottakere; detaljvirksomhet i forbindelse med optiske 
filtre; engroshandel  i forbindelse med optiske filtre; 
detaljvirksomhet i forbindelse med fiberoptiske 
modemer; engroshandel  i forbindelse med fiberoptiske 
modemer; detaljvirksomhet i forbindelse med 
fiberoptiske koblinger; engroshandel i forbindelse med 
fiberoptiske koblinger; detaljvirksomhet i forbindelse 
med strømfordelere [elektriske]; engroshandel  i 
forbindelse med strømfordelere [elektriske]; 
Detaljvirksomhet i forbindelse med fiberoptiske 
telekommunikasjonsapparater; engroshandel  i 
forbindelse med fiberoptiske 
telekommunikasjonsapparater; detaljhandel med 
følgende produkter: fiberoptiske forbindelsesledd; 
engroshandel med følgende produkter: fiberoptiske 
forbindelsesledd. 

  Klasse 37   Installasjon av datanettverkapparater; installasjon av 
kommunikasjonsnettverkinstrumenter; installasjon og 
reparasjon av telekommunikasjonsnettverk; installasjon 
av ledningsnettverk i kontorer for dataoverføring; 
installasjon av ledningsnettverk i bygninger for 
telekommunikasjonsoverføring; vedlikehold og 
reparasjon av datakommunikasjonsnettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297550 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.07, EM, 016811085 
(210) Søknadsnr.: 201716335 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, SE-19572 

ROSERSBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall. 
  Klasse 7   Flisekuttere [maskiner], fliseleggingsverktøy 

[maskiner], lasersveisingmaskiner, laseboremaskiner 
for bearbeiding av stein, lasergraveringsmaskiner for 
bearbeiding av tre, slipemaskiner [maskiner], 
stiftepistoler [maskiner], løfteapparater [maskiner], 
hageredskaper [maskiner], kontursager [maskiner], 
freseverktøy [maskiner], dreiebenker [maskiner], 
metallskjærere [maskiner], slipeinstrumenter 
[maskiner], sager [maskiner], maskindrevne 
håndverktøy, maskindrevne presisjonsverktøy, 
maskindrevne verktøy, maskiner for boring, maskiner 
for sliping, maskiner til produksjon og bearbeiding av 
materialer, maskiner for feiing, rengjøring og vask, 
maskiner for skjæring, boring, sliping, bryning og 
overflatebehandling, industrielle støvsugere og 
elektriske sager [maskinverktøy]; ikke maskiner og 
maskinverktøy relatert til fordampningskjøleutstyr. 

  Klasse 8   Hånddrevne verktøy. 
  Klasse 17   Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette 

pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; 
tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; 
skjøtetetninger; tetninger; gummihansker (isolerende); 
isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; 
latex (gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; 
rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av 
gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og 
skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av 
gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller 
vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for 
trykkluftledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall, 
for rør; selvklebende tape, ikke for kontor-, medisinsk 
eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer 
for kabler; tråder av gummi  ikke for tekstilbruk; 
kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer 
(halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; 
emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller 
plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for 
isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; 
filtermaterialer (plastskum eller –film i halvfabrikat); 
isoleringsteip og –bånd; maskeringsfilm; 
maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; 
polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller 
delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, 
asbest, glimmer; tetnings-, paknings-, og 
isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av 
metall. 

  Klasse 19   Byggeelementer av betong; bygningstømmer; 
byggepapp; byggestillaser, ikke av metall; 
bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; 
bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt 
planglass for byggevirksomhet; sandstein for 
bygningsformål; flyttbare bygninger, ikke av metall; 
mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for 
bygningsformål; overflatebelegg (bygningsmateriale); 
veggbekledning, ikke av metall (byggevirksomhet); 
vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; 
veggbekledning ikke av metall (byggevirksomhet); 
byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, 
ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for 
byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; 
armeringsmaterialer, ikke av metall for 
byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; 
veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet. 

  Klasse 35   Forhandlertjenester angående flisekuttere [maskiner], 
fliseleggingsverktøy [maskiner], lasersveisingmaskiner, 
laseboremaskiner for bearbeiding av stein, 
lasergraveringsmaskiner for bearbeiding av tre, 
slipemaskiner [maskiner], stiftepistoler [maskiner], 
løfteapparater [maskiner], hageredskaper [maskiner], 
kontursager [maskiner], freseverktøy [maskiner], 
dreiebenker [maskiner], metallskjærere [maskiner], 
slipeinstrumenter [maskiner], sager [maskiner], 
maskindrevne håndverktøy, maskindrevne 
presisjonsverktøy, maskindrevne verktøy, maskiner for 
boring, maskiner for sliping, maskiner til produksjon og 
bearbeiding av materialer, maskiner for feiing, 
rengjøring og vask, maskiner for skjæring, boring, 
sliping, bryning og overflatebehandling, industrielle 
støvsugere og elektriske sager [maskinverktøy], 
motorer (ikke for kjøretøy), maskinoppkoblings og -
overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy 
og håndredskap, bygningsmaterialer av metall, flyttbare 
bygninger (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, 
forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør 
for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen, flyttbare 
bygninger (byggevirksomhet), ikke av metall, 
monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis 
bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av 
glass, porselen og keramikk, gummiringer, 
lydisolerende materialer, vanntette pakninger, 
tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for 
ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, 
gummihansker (isolerende), isoleringsmidler mot fukt i 
bygninger, isoleringsfarger, latex (gummi), 
tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, 
ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for 
maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, 
rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi 
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eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, 
armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, 
armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende 
tape, ikke for kontor-, medisinsk eller 
husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for 
kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, 
ikke for tekstilbruk, plastmaterialer (halvfabrikat), 
isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer 
(støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for 
tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av 
plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer 
(plastskum eller –film i halvfabrikat), isoleringstape og –
bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke 
for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), 
silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, 
guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, tetnings-, 
paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og 
rør, ikke av metall; ingen av de forannevnte varer 
relatert til fordampningskjøleutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297551 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201716785 
(220) Inndato: 2017.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Møre Konfeksjon Volda AS, Postboks 10, 6101 
VOLDA, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
sveper,seletøy og salmakervarer. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 

tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297552 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201715294 
(220) Inndato: 2018.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SKS SECURITY AS, Strande, 6421 MOLDE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 45   Vakttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 297553 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.06, US, 87/517,403 
(210) Søknadsnr.: 201717098 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALPAQTO 
(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, 
smerte, dermatologiske sykdommer, gastrointestinale 
sykdommer, infeksjonsrelaterte sykdommer, 
stoffskiftesykdommer, onkologiske sykdommer, 
øyesykdommer, og luftveissykdommer; vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297554 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714199 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297555 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714200 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297556 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201710531 
(220) Inndato: 2017.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 POSITIV INVEST AS, Bø, 6827 BREIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Avsminkingsservietter av tekstil, Baderomstekstiler 

(frottématter, håndklær og kluter]. Bannere, 
Biljardtepper, Bokbinderlerret, Bolster, Bombasin, 
Bommesi (sterkt bomullstøy], Bomullsstoffer. 
Bomullsstoffer, rutete, Bordbrikker, ikke av papir, 
Bordløpere. Bordservietter av tekstiler. Brokade. 
Chenille-stoffer, Damask [stoffer]. Dekketøy (ikke av 
papir], Dobbeltstoffer for sko, Droguet [mønstret grovt 
tøy]. Duker, ikke av papir. Dusjforheng av tekstiler eller 
plast. Dyner, Ederdunstepper, Elastiske tøystoffer. 
Etiketter av tekstiler. Faner, ikke av papir. Filt, 
Filtreringsmaterialer [tekstil]. Filtunderlag for trykkeri av 
tekstiler. Flagg, ikke av papir. Flanell (stoffer]. Fløyel, 
Fortrekksgardiner, Forstoffer, Gardiner av tekstil eller 
plast, Gardinholdere av tekstiler. Gas 
(tekstiler],Gasstette stoffer for luftballonger 
.Glassfiberstoffer for tekstile formål. Glasshåndklær. 
Grovt Sekkelekkelerret, Gummiert lerret, andre enn 
papirhandelvarer, Hamp-stoffer, Hampelerret, Hansker 
for toalettbruk, Hatteovertrekk, Husholdningslintøy, 
Håndklær av tekstiler, Jerseystoffer, Jutestoffer, 
Kanevas, Karaffelbrikker av tekstiler, Kattun, Krepon 
(ullstoff, silkestoff], Kreppstoffer. Kuvertbrikker (ikke av 
papir]. Lakener, lakenposer. Lerret for madrasser. 
Lerret for tapetsering og brodering, Liklakener, 
linstoffer. Lommetørkler av tekstiler, Madrasstrekk, 
Marabout (silkestoffer). Mollskinn (tekstil]. Moskitonett 
[myggnett]. Møbelovertrekk av tekstil. Møbelstoffer. 
Osteklede. Plaststoffer (imitasjon for vevde stoffer). 
Pledd. Portierer. Potteskjulere av tekstil, Putetrekk, 
Putevar for hodeputer, Ramiestoffer, Rayonstoffer, 
Reisetepper, Sefyrstoff, Sekkelerret av hamp, 
Sengedekker, Sengeklær, Sengelinnet, Sengetepper, 
Sengetepper av papir, Servietter av tekstil, Sikteduker, 
Silkestoffer, Silkestoffer for trykkemønstre, Sjeviotull. 
Stivlerret, Stoffer av espartogress .Stoffer for sko, 
Stoffer for tekstile formål, Stoffer som imiterer 
dyrehuder. Sunnhetsflanell. Taftstoffer, Tallerkenbrikker 
[ikke av papir], 
Tekstilhåndklær,Tekstilmateriale,Tekstilovertrekk for 
møbler,Tekstilstoffer.Tekstilstoffer, ikke vevede.Trekk 
for puter.Trekk til toalettlokktrikotasje (stoffer). 
Tyllstoffer. Ullstoffer. Undertøystoffer. Vadmel. 
Varetrekk for beskyttelse av møbler. Varetrekk for 
møbler av plast. Varetrekk for puter. Varmeklebende 
tekstiler. Vaskekluter. Vaskekluter (til personlig bruk). 
Veggtepper av tekstil. Velurstoffer. Vevde 
glassfiberstoffer for tekstile formål. Vevde stoffer dekket 
med motiver for broderier. Voksduker. 

  Klasse 25   Albuelapper, Anti-sklianordning for sko .Ascot 
(Halstørkle],Badebukser,Badedrakter,Badehetter, 

Badekåper,Badesandaler,Badetøfler,Bandanas 
(halstørkler],Barnetøy,Bekledning for syklister,Belter 
(bekledning],Benklær,Benklær (dame-)Bleiebukser 
(klær],Bukser,Bukseseler,Bysteholdere,Bærestykker for 
skjorter.Drakter.Drakter for 
vannskiløpere.Dresser.Dusjhetter, 
Ermebeskyttere.Espadriller [badesko med såler av 
espartogress],Fangskinn 
(bekledning],Fiskevester,Flosshatter, For, ferdigsydd 
(deler av klesplagg) Forsterkningshæler for strømper, 
Fotballsko, Fotmuffer ikke elektrisk 
oppvarmede,Fotstropper for sko, gamasjer og 
benklær.Fottøy, 
Frakker,Frisørkapper,Gabardinklær,Gamasjer,Gensere,
Gymnastikksko,Halslinninger,Halvhansker.Halvstøvler.
Hansker (bekledning),Hatteformer.Hatter.Hetter [klær], 
Hodebekledning (hattemakerarbeide), Hodebånd 
[bekledning],Hodeplagg, Hodeslør, Hofteholdere. 
[undertøy], Hæler,Hælputer for 
sko.lnnleggssåler.lnnleggssåler for 
sko.Jakker.Jernbeslag for 
sko,Jerseyklær,Kalotter,Kapper,Kjoler,Klær,Klær av 
lærimitasjon,Klær av papir.Klær av skinn.Klær for 
bilister.Klær for gymnastikk,Knotter for 
fotballsko,Kombinasjonsdrakter,Konfeksjonsklær, 
Korkåper, Korseletter, Korsett, Korsetter 
[undertøy],Kravebeskyttere, Kraver, Kåper, Leggings 
[bukser],Leggvarmere,Livreer,Lommer for 
klær,Lueskygger,Løssnipper,Manipler [liturgiske -
],Mantilla (spansk 
sjal),Maskeradekostymer,Messehagler,Mitraer, 
Morgenkåper,Muffer [klesplagg],Overall,Overlær for 
skotøy.Overlær for støvler,Oversokker,Papirhatter, 
Parkas.Peleriner.Pelser [klesplagg], 
Pelskraver.Pengebelter 
[Bekledningsgjenstand],Ponchoer,Pyjamaser, 
Pyntelommetørkle [del av 
klesdrakt],Regntøy,Sandaler,Sari,Saronger,Shortsskjør
t,Sjal,Sjømannsluer,Skihansker, 
Skinnklær,Skinnpels,Skistøvler,Skjerf.Skjorte 
(kortermet),Skjortebryst,Skjorter,Skjørt,Sko,Skoflikker,S
kooverlær,Skyggeluer,Slips,Slåbroker,Slør 
[bekledning],Smekker, ikke av 
papir.Snørestøvler.Sokkeholdere.Sokker.Sovemaske. 
Sportssko.Sportsstøvler .Stolaer 
(pelsverk],Stranddresser,Strandsko,Strikkegensere, 
Strømpebukser,Strømpebånd, 
Strømpeholdere,Strømper,Støvler .Støvler for 
sport.Svetteabsorberende 
strømper.Svetteabsorberende undertøy.Sålekanter for 
sko.Såler [for fottøy], T-skjorter,Togaer,Tresko, 
Trikotasje 
[klær],Trikotjakker,Trikotklær,Truser,Trøyer,Turbaner, 
Tøfler,Tørkler av silke (hode-og hals-
),Tøysko,Underkjoler [undertøy],Underliv 
[undertøy],Underskjorter,Underskjørt,Undertrøyer, 
Undertøy,Undertøy [teddies),Uniformer,Vanntette 
kapper,Vester,Våtdrakter for 
vannsport,Ytterfrakker,Yttertøy,Øreklaffer [bekledning). 

  Klasse 26   Armbind 
(klestilbehør],Beltespenner,Besetningsbånd,Bokstaver 
for merking av lintøy, Bórrelas,Broderier,Brosjer 
(klestilbehør).Brystnåler (klestilbehør),Bukseklyper for 
syklister.Bånd.Bånd (possement).Chenillesnorer 
(possement), Dekklue for hårfarging.Dekorasjonslapper 
(varmeklebende-) for tekstilvarer [sysaker],Dusker 
(possementarbeider),Elastiske bånd.Emblemer, ikke av 
edelmetall.Ermeholdere.Festonger (broderi), Fingerbøl. 
Fjær [klestilbehør),Flettebånd,Frynser,Fuglefjær 
(tilbehør til klesplagg],Galon (kantebånd), Girlander 
(kunstige girlander), Glidelås for 
vesker,Glidelåser,Glimmer 
[possementarbeide],Glimmerpaljetter,Gullbroderier, 
Hatteornamenter, ikke av edelmetall.Hattesløyfer 
(possement), Heklenåler.Hekter (klestilbehør), Hekter 
(sytilbehør). Hekter for korsetter.Hemper for klær.Hår, 
kunstig.Hårbånd.Hårbøyler.Hårfargingslue.Hårfletter. 
Hårforlengelser.Hårklemmer, 
Hårkrøllingspapir,Hårnett,Hårnåler,Hårnåler for 



registrerte varemerker 2018.04.23 - nr 17/18

47 
 

krølling.Hårpynt (dekorativ), Hårruller.Hårspenner 
Jakkemerker (buttons],Kalvekryss 
(kniplinger),Kantbesetninger,Kantbånd for 
gardiner.Kanteborder for klær.Kjolekapper (garnering), 
Klesspenner,Knappenålsputer,Knapper,Kniplingstunger
,Korsettspiler,Kranser av kunstige 
blomster,Kravepinner,Kunstig hår, Kunstige 
barter.Kunstige blomster.Kunstige 
frukter.Lisser.Lukkeanordninger for klær, 
Løshår.Løsskjegg.Maljer for klær, 
Menneskehår,Nåleesker,Nåleetuier,Nåleputer .Nåler 
.Nåler (andre enn juvelervarer og bijouteri).Nåler for 
bokbinding.Nåler for fremstilling av fiskegarn,Nåler for 
ullkardemaskiner.Nåleskrin.Overtrukket tråd 
(possement],Paljetter for klær.Parykker.Perler andre 
enn til 
smykker,Pomponger,Possementartikler,Premiebånd, 
Pyntesnorer,Rosetter (possement],Rysj av tyll 
(bekledning),Salmakernåler,Selefestere,Skohekter, 
Skolisser,Skomakernåler,Skoornamenter, ikke av 
edelmetall,Skospenner,Skostropp,Skulderputer for 
klær.Snelle for holde på plass silke- eller ullbroderier 
(ikke maskindel),Snorer for klær.Snøreringer for 
sko.Spenner (klestilbehør),Spenner for kjoleliv.Spenner 
for klær.Spiler for løssnipper.Startnummer for 
idrettsformål,Stoppenåler,Stoppesopper,Strikkepinner,
Strutsefjær [klestilbehør], Syetuier,Synåler,Sysaker 
(unntatt tråd, garn] ,Sølvbroderier,Tall for merking av 
lintøy .Tall og bokstaver for merking av Lintøy, 
teppeknyttenåler, trekkenåler, trykknapper, tupéer, 
Tøylapper til å sy på klær.Ull-lisser,Varmeklebende 
lapper for reparasjon av tekstiler. 

  Klasse 28   Albu-beskyttere [sportsartikler],Ammunisjon for 
paintball. Apparater for fysiske øvelser,Apparater for 
kroppsoppbygging .Bagger spesielt tilpasset ski og 
surfbrett.Baller for spill. Baseballhansker. 
Benskinnebeskyttere 
(sportsartikkel).Beskyttelsesanordninger (deler av 
sportsklær).Biljardbord.Biljardbord med myntinnkast, 
Biljardbånd.Biljardkuler,Biljardkøer,Bingokort,Bjeller 
(juletrepynt),Bobsleigh,Bokseball,Boksehansker,Bord 
for fotballspill.Bord for tennisspill.Bowling.Brettspill.Buer 
for bueskyting.Byggeklosser (leker),Byggesett 
(leketøy),Cricketvesker.Dambrett.Damspill,Dartspiler, 
Diskos,Dominospill,Drillstaver, 
Dukkehus,Dukkeklær,Dukker,Dukkesenger 
Dukkestuer.Elektroniske målskiver.Enarmet banditt 
(spillmaskiner),Fangremmer for 
surfbrett,Fektehansker,Fektemasker,Fektevåpen, 
Festhatter av papir.Fiskeagn, 
kunstige,Fiskehansker,Fiskehåver,Fiskekroker, 
Fiskeredskaper,Fiskeruser,Fiskesneller, 
Fiskesnører,Fiskestenger,Fjærballer [spill],Flottører for 
fiske.Flottører for svømming og bading.Flyvende 
tallerken (Skjeneplate) [leker],Forminskede modeller av 
kjøretøyer.Fortom for fisking.Føtter for 
juletrær.Golfbager med og uten 
hjul.Golfhansker.Golfkøller.Greenfikser 
(Golfutstyr).Gymnastikkapparater.Gyngehester 
[leker],Gynger.Hangglidere.Hansker (tilbehør for 
spill],Harpiks for idrettsutøvere. Harpungevær 
(sportsartikler).Havkajakker.Hesteskospill. 
Hockceykøller Husker.Håndvekter [manualer], lnline- 
skøyter, Jaktfløyter, Juledekorasjoner unntatt lys og 
konfektyrer, Juletrepynt, Juletrær av syntetiske 
materialer, Kaleidoskop, Kamuflasjeskjerm 
[sportsutstyr], Karabinkroker [sportsartikler], 
Karnevalsmasker, Kasteapparater for tennisballer, 
Kasteskiver, Kinaputt- bonbonger. Kjegler [leketøy], 
Kjeglespill, Kjelker [leketøy],Kjelker 
[sportsartikler],Kjelker med 
rattstyring.Klatreseletøy.Knallperler 
(leketøy],Knebeskyttere 
[sportsartikler],Konfetti,Kosedyr.Kotillongjenstander, 
Kritt for biljardkøer.Kruttlapper for leketøyspistoler.Kuler 
for spill.Leirduer 
[skyteskiver],Lekeballer,Lekeballonger,lekekjøretøy, 
Leker,Leker for husdyr.Leker med 
ringer,Leketøy,Liggesurfebrett,Lokkemat for jakt eller 

fiske.Luftblærer for lekeballer.Luftpistoler 
[leketøy],luktagn for Jakt og fiske, Lysholdere for 
juletrær.Mah-jong (kinesisk spill),Marionetter,Maskineri 
og apparater for bowling,Master for 
seilbrett,Modellbyggesett,Muskelstrekkere 
[øvelsesapparater],Nappindikator 
(fiskeutstyr).Nappsensor (fiskeutstyr),Narreleker,Nett 
(sportsartikler], Nyrebelter.Overtrekk For 
ski,Pachinkos,Paintballammunisjon,Paintballgeværer 
[SportsutstyrJ.Papirdraker.Paraglider.Pistoler [leketøy], 
Pinatas,Puslespill, Racketer, Radiostyrte lekebiler, 
Rangler [leketøy],Reparasjonssett for oppslått torv 
(Golfutstyr),Roulettehjul,Rullebrett,Ruller for stasjonære 
treningssykler,Rulleskøyter,Seilbrett,Selskapsspill, 
Selskinn til bekledning av 
ski.Sjakkbrett.Sjakkspill,Sjetonger for spill 
Ski.Skibindinger, Skikanter,Skiposer,Skiskraper, 
Skjeneplate (Flyvende tallerken) 
(leker),Skrapelodd,Skyteskiver,Skyting (skyteskiver for 
leirdue).Skøyter [støvel med skøytejern],Skøyter for 
is.Slaghansker (tilbehør for spill],Sleder 
(sportsartikler),Snurrebasser (leker),Snø (kunstig) for 
juletrær.Snøbrett.Snøglobus 
[Leker].Sommerfuglhåv.Sommerfuglnett,Sparkesykkel 
[leketøy],Sparkstøttinger (leketøy), 
Spill,Spillapparater,Spillbrikker,Spilleautomater 
(maskiner) med 
myntinnkast,Spillehallmaskiner,Spillkort,Spillmaskiner 
for gambling.Spretterter.Springbrett 
(sportsartikler],startblokker,Stasjonære 
treningssykler.Staver for stavsprang.Strenger for 
racketer,Stylter,Surfebrett,Suspensorium for menn 
(sportsutstyr),Svømmebassenger 
(lekeartikler),Svømmebrett,Svømmeføtter. 
Svømmebelter,Svømmeringer,Svømmevester, 
Såpebobler (lektøy),Tarmstrenger for 
racketer.Tauklemmer (for klatring],Tauverk for 
seilbrett.Teatermasker,Teddybjørner,Teiner,Tennisnett,
Terninger (for spill), 
Terningsbeger,Tivoliapparater,Tobogan 
(leketøy),Trampoliner,Trikktrakkspill,Truger, 
Trylleapparater,Trådvinder for papirdrager.Tupper for 
biljardkøer, tåteflasker for dukker.Tøyleker.Uroer 
(leketøy],Utstyr for bueskyting.Utstyr til markering i 
biljardspill,Vannski,videospillmaskiner,Åte for jakt og 
fiske. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker,Alkoholfrie fruktekstrakter. 
Aloeveradrikker (ikke alkoholholdlge),Aperitiffer (ikke 
alkoholholdig),Bordvann (drikker],Cider (ikke 
alkoholholdig),Drikker på basis av 
kjernemelk.Drikkevann.Drikkevann [drikker],Drinker 
(ikke alkoholholdig),Essenser for tilberedelse av 
drikker,Fruktdrikker, alkoholfrie.Fruktekstrakter, 
alkoholfrie.Fruktjuice.Fruktnektar (ikke alkoholholdig), 
Fruktsaft.Grønnsaksaft [drikker],Honningbasert drikke 
(ikke alkoholholdige],Humleekstrakter for fremstilling av 
øl.lngefærøl.lsotoniske drikker.Kullsyreholdig 
vann.Kvass (ikke alkoholholdig], Limonade.Litiumholdig 
vann.Maltmost, Maltøl, Mandelmelk (drikker). 
Mineralvann (preparater for fremstilling av 
mineralvann),Mineralvann (drikker),Most,Orgeat 
(mandelmelk),Peanøttmelk (ikke 
alkoholholdig),Preparater for fremstilling av 
drikker.Preparater for fremstilling av kullsyreholdig 
vann.Preparater for fremstilling av Likører.Pulver for 
kullsyreholdige drikker.Saft for fremstilling av 
drikker.Sarseparilla. Selters (mineralvann),Sirup for 
drikker.Sirup for limonade,Smoothies,Sodavann,Sorbet 
(drikker) tabletter for kullsyreholdige 
drikker.Tomatsaft.Ugjæret druesaft.Vørter.Øl. 

  Klasse 41   Akademier (utdanning),Arrangering av 
matfestivaler.Arrangering av 
skjønnhetskonkurranser.Arrangering og ledelse av 
konserter.Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer,Artistopptredener,Attføringstjenester, 
Billettkontor 
(underholdningvirksomhet),Bokbussvirksomhet, 
Booking av seter for kulturelle arrangementer.Coaching 
(veiledning).DJ-tjenester.Digital 
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bildebearbeidelse.Diskotektjenester Distribusjon av 
film.Dressur av dyr,Drift av fritidsanlegg.Drift av 
golfbaner. Drift av 
sportsinstallasjoner,Dubbetjenester,Dyreparktjenester,
Døvetolking.Eksaminasjonsvirksomhet.Elektronisk 
setting (for trykking), Ferieleirtjenester 
(underholdning),Filmfremvisnin, Filmproduksjon på 
videobånd.Filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer,Filmstudioer,Fjernsynsunderholdning, 
Forlystelsesparker,Fornøyelsesparker, Fotografering. 
Fotografireportasjer,Fysikktrening,Førskoler, 
Gymnastikkundervisning,Helseklubbtrener, 
Helseklubbvirksomhet,informasjon vedrørende 
utdannelse.lnnspillingsstudioer.lnstruksjon (opplæring) 
Kalligrafitjenester.Karaoketjenester.Kasino (spille) 
virksomhet Klubbvirksomhet (underholdning eller 
utdannelse),Komponeringstjenester, 
Korrespondansekurs,Korrespondanseundervisning, 
Kostskoler,layouttjenester, andre enn for 
reklameformål.Mikrofilming.Modelltjenester for 
kunstnere.Motevisninger som 
underholdning.Museumsdrift [fremvisning, 
utstilling),Nattklubber.Nyhetsreportasjetjenester, 
Oppføring av forestillinger (live),Organisering av 
ball.Organisering av fester 
(underholdning),Organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning).Organisering av 
kulturelle arrangement 
[impresariotjenester].Organisering av 
lotterier.Organisering av sportskonkurranser. 
Organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål. Organisering og ledelse av 
kollokvium. Organisering og ledelse av konferanser. 
Organisering og ledelse av kongresser, Organisering 
og ledelse av seminarer. Organisering og ledelse av 
symposium, Orkestervirksomhet, 
Oversettelsesvirksomhet, Pengespillvirksomhet, 
Personlig trener (mosjon og trim). Praktisk opplæring 
[ved demonstrasjon], Produksjon av musikk, 
Produksjon av radio- og fjernsynsprogram. Publisering 
av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, 
Radiounderholdning, Redigering av videobånd, 
Rekreasjonsinformasjon, Religionundervisning, 
Sceneoppførelser, Selskapsplanlegging 
(underholdning), Showoppsetninger, sirkus, Skriving av 
tekster [andre enn for reklameformål], Spillehaller, 
Spilltjenester tilbudt online, teateroppsetninger, 
tekstforfattervirksomhet, teksting (for film og 
fjernsyn),Tidtagingstjenester ved 
sportsbegivenheter.Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke 
nedlastbare],Tolketjenester,Treningsleirtjenester, 
Underholdningsinformasjon, 
Underholdningsvirksomhet.Undervisning, Utgivelse av 
bøker.Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster.Utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynstudioer.Utleie av 
dykkerutstyr. Utleie av idrettsplasser og 
stadioner.Utleie av kinematografiske apparater og 
tilbehør.Utleie av kinematografiske filmer.Utleie av 
leker.Utleie av lydopptak.Utleie av lydutstyr.Utlele av 
radioer og fjernsynsapparater,Utleie av 
sceneutstyr.Utleie av spill.Utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer].Utleie av stadiumfasiliteter.Utleie av 
teaterdekorasjoner .Utleie av tennisbaner.Utleie av 
videobånd.Utleie av videokameraer, Utlån. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297557 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201714202 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297558 
(151) Reg.dato.: 2018.04.16 
(210) Søknadsnr.: 201713211 
(220) Inndato: 2017.10.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C: MICHELSEN KJØP OG SALG, Ekebergveien 13 A, 
1407 VINTERBRO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 

av tekstil eller plast; Tekstilstoffer; Tekstilstoffer for 
produksjon av klær. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; Klær av dyreskinn; 
Monogram på klær. 

  Klasse 35   Salg av alle typer klær, fottøy og hodeplagg av 
tekstiler og erstatning for tekstiler. 

  Klasse 40   Behandling eller bearbeiding av tøy, klær eller pels; 
Egendefinert trykking av firmanavn og logoer for 
salgsfremmende og reklamebaserte formål på varer for 
andre; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
behandling eller bearbeiding av tøy, klær eller pels; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
kjolesying; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med skredderhåndverk; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av symaskiner; Håndarbeid og 
kjolesying; Omsying av klær; Påføring av belegg ved 
hjelp av fysiske pådampingsteknikker; Reproduksjon av 
foto; Sying av gardiner; Tilskjæring av stoff; Tilskjæring 
av tekstiler; Tilskjæring av tøy; Trykking av mønstre på 
tekstiler; Hekling, strikking, brodering; T-skjortebaserte 
broderitjenester.  

  Klasse 42   Design av motetøy og interiør; Design av håndarbeid; 
Design av kunsthåndverk; Designrådgivning; 
Designtjenester; Detaljdesigntjenester; Designtjenester 
i forbindelse med trykksaker; Produktdesign; 
Produkttesting; Produktutvikling; Rådgivning innen 
motedesign; Vitenskapelige og teknologiske tjenester 
og forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; Design av tekstiler 
og erstatning for tekstiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297559 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201717302 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize 

Sanayi Bolgesi 11 Cadde, TR-ESKISEHIR, Tyrkia 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kakekjeks; sjokolader; bakverk; kjeks; vaffelkjeks; 

kaker; terter; desserter, nemlig dessertkaker, desserter 
basert på mel og sjokolade, dessertmousser, dessertis; 
iskremer; spiseis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297560 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201717303 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize 

Sanayi Bolgesi 11 Cadde, TR-ESKISEHIR, Tyrkia 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kakekjeks; sjokolader; bakverk; kjeks; vaffelkjeks; 

kaker; terter; desserter, nemlig dessertkaker, desserter 
basert på mel og sjokolade, dessertmousser, dessertis; 
iskremer; spiseis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297561 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2014.10.31, TT, 49003 
(210) Søknadsnr.: 201503885 
(220) Inndato: 2015.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2025.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazon Europe Core S.à r.l., 5, Rue Plaetis, LU-2338 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   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; kompaktdisker, DVDer og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297562 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715664 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Oslo Stillasutleie AS, Tvetenveien 44, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Materialer av metall for stillaser; stillaser av metall. 
  Klasse 7   Heiser, nemlig person- og materialheiser. 
  Klasse 19   Stillaser, ikke av metall. 
  Klasse 37   Installasjonstjenester for bygging av stillaser, person- 

og materialheiser, arbeids- og byggeplattformer; 
reparasjon og vedlikehold av byggestillaser, person- og 
materialheiser, arbeids- og byggeplattformer; utleie av 
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stillaser, person- og materialheiser, arbeids- og 
byggeplattformer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297563 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201714249 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Smiths Medical ASD, Inc, 6000 Nathan Lane North, 
US-MN55442 PLYMOUTH, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Vaskulære katetre og nåler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297564 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715665 
(220) Inndato: 2017.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FJORDANE ENGINEERING AS, Jølstravegen 2726, 

6843 SKEI I JØLSTER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Stålkonstruksjoner.   
  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; maskin- og 

elektroingeniørtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297565 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715009 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARRY POTTER: WIZARDS 
UNITE 

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

 Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner 
Boulevard, US-CA91522 BURBANK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Filmer med komedie, drama, action, eventyr og / eller 
animasjon, og filmer for kringkasting på TV med 
komedie, drama, action, eventyr og / eller animasjon; 
audio-video disketter og DVD’er med musikk, komedie, 
drama, action, eventyr, og / eller animasjon; stereo 
hodetelefoner; batterier; trådløse telefon; CD-spillere; 
CD ROM dataspill disketter;  telefon- og / eller 
radiopersonsøkere; CD-spillere; radio; musematter; 

briller, solbriller og etuier til dette; spillutstyr solgt som 
en enhet for å spille selskapsleksbaserte dataspill;  
nedlastbar programvare for bruk i å spille online 
dataspill, nedlastbart dataspillprogramvare; dataspill-
programvare for bruk på mobiler og mobiltelefoner; 
video- og dataspillprogrammer; videospillkassetter; 
data- og videospill som er designet for hardware-
plattformer, nemlig, spillkonsoller og PC-er; 
dataspillprogramvare for spillemaskiner inkludert 
spilleautomater,  programvare eller firmware for 
pengespill på alle dataplattformer, inkludert spesielle 
spillkonsoller, videobaserte spilleautomater, hjulbaserte 
spilleautomater og videolotteri-terminaler; CD-ROM og 
DVD dataspilldisketter og dataprogrammer, nemlig 
software som linker digitalisert video og audio media til 
et globalt databasert informasjonsnettverk; nedlastbart 
audiovisuelt medieinnhold innen underholdning med 
animerte filmer, TV-serier, komedier og dramaer; 
dataprogrammer, nemlig programvare for streaming av 
audio-visuelt medieinnhold via Internett, programvare 
for streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold, 
nedlastbare lyd og video-spillere for medieinnhold med 
multimedia og interaktive funksjoner; dataprogrammer 
for å åpne, lese og søke online databaser, programvare 
som lar brukerne spille og programmere 
underholdningsrelatert lyd, video, tekst og 
multimediainnhold; dataprogram programvare for 
streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold; 
dataprogram programvare for streaming av audio-
visuelt medieinnhold via Internett; nedlastbare 
programvare for streaming audio-visuelt medieinnhold 
via Internett; nedlastbare programvare for streaming og 
lagring av audiovisuelt medieinnhold; nedlastbare 
publikasjoner i form av bøker med karakterer fra tegne-
, action-eventyr-, komedie- og / eller dramafilmer, 
tegneserier, barnebøker, strategiguider, magasiner 
med karakterer fra tegne-, action-eventyr-, komedie- og 
/ eller dramafimer, fargebøker, aktivitetsbøker for barn 
og tidsskrifter innen underholdning; tilbehør til 
mobiltelefoner, nemlig handsfree-tilbehør, 
mobiltelefondeksler og mobiltelefoncover; kodete 
magnetiske kort, nemlig telefonkort, kredittkort, 
kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort; og 
dekorative magneter.   

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
videospill, tilveiebringe online dataspill, tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare spill; 
underholdningstjenester i form av live-action-, komedie-
, drama-, animerte-, og reality TV-serier; produksjon av 
live-action-, komedie-, drama-, animerte- og reality TV-
serier; distribusjon og visning av live-action, komedie, 
drama og animerte kinofilmer; produksjon av live-
action, komedie, drama og animerte kinofilmer; 
teaterforestillinger, både animerte og live action-; 
Internett-tjenester i form av tilveiebringelse av 
informasjon via et elektronisk globalt datanettverk om 
underholdning spesielt relatert til spill, musikk, filmer og 
TV; filmklipp, bilder og annet multimedia materiale 
tilveiebragt via et nettsted; tilveiebringe nyheter om 
aktuelle hendelser og underholdning og informasjon 
knyttet til utdanning og kulturelle arrangementer, via et 
globalt datanettverk; og tilveiebringe informasjon om og 
faktisk underholdning via et elektronisk globalt 
kommunikasjonsnettverk i form av live-action, komedie, 
drama og animerte programmer og produksjon av live-
action, komedie, drama og animerte filmer for 
distribusjon via et globalt datanettverk; tilveiebringe et 
dataspill som man kan få tilgang til via et 
telekommunikasjonsnettverk; og elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig publisering av tekst og 
grafiske arbeider av andre på nettet, med artikler, 
noveller, manus, tegneserier, strategiguider, bilder og 
visuelt materiale; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av bøker med karakterer fra tegne-
, action eventyr-, komedie- og / eller dramafilmer, 
tegneserier, barnebøker, strategiguider, magasiner 
med karakterer fra tegne-, action eventyr-, komedie- og 
/ eller dramafilmer, fargeleggingsbøker, aktivitetsbøker 
for barn og blader innen underholdning; 
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fornøyelsesparktjenester; fornøyelsespark-turer; 
tilveiebringelse av live eller forhåndsinnspilte 
programmer og / eller filmer; informasjon om 
underholdning og / eller rekreasjon; 
underholdningsklubb-tjenester; elektroniske spill-
tjenester levert via et globalt datanettverk; tilveiebringe 
kasino og spill fasiliteter; underholdningstjenester i form 
av multipleks kino- og teaterutvikling, filmutstillinger, 
filmdistribusjon. 

  Klasse 42   Produksjon av video og dataspill programvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297566 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715673 
(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: 
 Akvadesign AS, Havnegata 46, 8900 

BRØNNØYSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk; saltet, tørket, røkt eller hermetisert fisk; fiskemat.
  Klasse 31   Levende fisk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297567 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715674 
(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: 
 Akvadesign AS, Havnegata 46, 8900 

BRØNNØYSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk; saltet, tørket, røkt eller hermetisert fisk; fiskemat.
  Klasse 31   Levende fisk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297568 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715691 
(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: 

 Akvadesign AS, Havnegata 46, 8900 
BRØNNØYSUND, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Fisk; saltet, tørket, røkt eller hermetisert fisk; fiskemat.
  Klasse 31   Levende fisk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297569 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715692 
(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: 
 Akvadesign AS, Havnegata 46, 8900 

BRØNNØYSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, 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; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; utstyr for kontroll og tilsetting 
av gasser i vann. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel, sanitære formål og behandling av vann. 

  Klasse 22   Tau og hyssing, nett, telt og presenninger; 
fiskemerder for oppdrett; fiskegarn. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; konstruksjon av bygninger, tanker, 
beholdere og anlegg for oppbevaring av organismer 
innen akvakultur; reparasjon av bygninger, tanker, 
beholdere og anlegg for oppbevaring av organismer 
innen akvakultur; installasjon av tanker, beholdere og 
anlegg for oppbevaring av organismer innen 
akvakultur. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer til bruk innen akvakultur; 
vannbehandling og vannrensing; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med vannbehandling. 
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  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av teknologi innen 
akvakultur. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297570 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201804313 
(220) Inndato: 2018.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALDER AS, Eiganesveien 95C, 4009 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare 
  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 

forretningsstrategi; Konsulenttjenester vedrørende 
forretningsstrategi; Sortering av data i databaser; 
Oppdatering og vedlikeholde av data i databaser 

  Klasse 38   Overføring av data; Overføring av data via internett; 
Streaming av data 

  Klasse 42   Nettstedutvikling; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; Oppdatering, design og utleie av 
programvare; Oppdatering av nettsteder 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297571 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201804589 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FERTIPOWER NORWAY AS, Mailboxes Etc. 219 

Youngstorget, 0028 OSLO, Norge 
PETER BAHRAM RESSALEHI, BEVERVEIEN 29, 
0596 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Godteri med ekstra kalsium; Stivelsesbasert godteri; 

Karameller [godterier]; Gelégodteri; Sjokolade; 
Sjokoladeprodukter 

  Klasse 35   Varemerkebygging [markedsføringstjeneste] 
  Klasse 41   Utgivelse av bøker; Nettbasert utgivelse av 

elektroniske bøker; Utgivelse av bøker og tidsskrifter; 
Utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på 
internett 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 297572 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201714576 
(220) Inndato: 2017.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORSKE DRIKKEVARER AS, Postboks 42 Vinderen, 
0319 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297573 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201707861 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OptiMedica Corporation, 510 Cottonwood Drive, US-
CA95035 MILPITAS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr til oftalmisk bruk, nemlig lasere, 
systemer og konstruksjonsdeler derav. 

  Klasse 37   Reparasjon, installasjon og vedlikehold av 
programvare, maskinvare og strukturelle deler av 
medisinsk utstyr, nemlig lasere til oftalmisk bruk. 

  Klasse 41   Opplæring i bruk av medisinsk utstyr, nemlig lasere til 
oftalmisk bruk. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester til behandling av oftalmiske 
tilstander ved bruk av medisinsk utstyr, nemlig lasere til 
oftalmisk bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297574 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201714360 
(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: 
 KULTUR OG UKULTUR AS, Haukerud, 2100 

SKARNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
bedriftskonsultasjons- og rådgivningstjenester; 
bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; 
bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse; 
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bedriftsrådgivning; bedriftsrådgivning og -konsultasjon; 
bedriftsrådgivningstjenester; bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
personalrådgivning; rådgivning for forretningsledelse; 
rådgivning innen markedsføring; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning 
vedrørende bedriftsorganisasjon; rådgivning 
vedrørende bedrifts- og organisasjonsutvikling. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet;  kulturelle aktiviteter. 
Produksjon, organisering, utvikling og utførelse av 
teaterforestillinger, konserter, show, revyer, foredrag og 
andre sceneproduksjoner ment for både et allment 
publikum så vel som for organisasjons- og 
bedriftsinterne formål; Produksjon, organisering, 
utvikling og utførelse av live, digitale og nettbaserte 
foredrag og kurs samt annen digital, live og nettbasert 
opplæring;  Rådgiving, planlegging, tilrettelegging, 
produksjon og produksjonsledelse knyttet til 
konferanser og seminarer samt gjennomføring og 
avvikling av slike; Produksjon av film, video, lyd, bøker, 
digitale bøker, lydbøker, musikk og pod-casts ment for 
både undervisning og underholdning; Akademiske 
utdanningstjenester; arrangering og ledelse av 
konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, 
seminarer og arbeidsgrupper; arrangering og ledelse 
av konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; faglig 
kompetanseopplæring; faglige opplæringstjenester; 
faglige utdannings- og opplæringstjenester; 
filmproduksjon; fjernundervisningstjenester på internett; 
innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; lyd- og 
videoinnspillingstjenester; lydinnspillings- og 
videounderholdningstjenester; låtskriving; 
multimediautgivelser av bøker; multimediautgivelser av 
trykksaker; musikkinnspillingstjenester; nettbasert 
utgivelse av elektroniske bøker; oppføring av 
forestillinger [live]; opplæring og videregående 
opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk 
utvikling; opplæring og videregående opplæring for 
personalutvikling; opplæringstjenester innen 
prosjektledelse; organisering av arrangementer innen 
utdanning, underholdning, idrett og kultur; organisering 
av idretts- og kulturarrangementer; organisering av 
kongresser og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av kulturarrangementer; 
organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; organisering av show og 
konserter; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering av 
underholdningsshow; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering og ledelse av 
konferanser; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av seminarer; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering og 
tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, 
vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; organisering, produksjon 
og presentasjon av arrangementer for utdannings-, 
kultur- eller underholdningsformål; produksjon av filmer, 
videofilmer, radio- og tv-programmer; produksjon av 
lyd- og videoinnspillinger; produksjon av sceneshow; 
produksjon og utleie av utdannings- og 
undervisningsmaterialer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
rådgivningstjenester i forbindelse med opplæring; 
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 
opplæring; showoppsetninger; skriving av 
manuskripter; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; skriving og utgivelse av tekster, 
utenom reklametekster; teateroppsetninger; 

teaterproduksjonstjenester; tekstforfattervirksomhet; 
tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging og utførelse av 
aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; 
tilrettelegging og utførelse av forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser og 
kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser 
og seminarer; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; 
underholdning og kulturaktiviteter; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
sangere; underholdningstjenester i form av 
konsertforestillinger; underholdningstjenester i form av 
musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester i form av sceneproduksjoner 
og kabareter; underholdningstjenester innen teater, 
musikk, tv, radio og film; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; undervisning innen musikk; 
undervisnings- og opplæringstjenester; utdanning, 
undervisning og opplæring; utdannings- og 
opplæringstjenester; utdannings- og 
opplæringstjenester innen bedriftsledelse; utdannings- 
og underholdningstjenester; utdannings-, opplærings- 
og underholdningstjenseter; utførelse av 
kulturarrangementer; utførelse av 
underholdningsarrangementer; utgivelse av bøker; 
utgivelse av trykksaker for underholdnings- og 
undervisningsformål; veiledning [utdanning og 
opplæring]; Foredrags- og kursvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297575 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201714702 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAP 
(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 45   Internettbasert sosial introduksjon og 
nettverksbygging; online sosiale 
nettverksbyggetjenester og sosial introduksjon; 
tilveiebringelse av informasjon og rådgivning angående 
sikker elektronisk kommunikasjon; lisensiering av 
immaterielle eiendeler, nemlig brukergenererte 
avatarer, grafiske ikoner, symboler, fantasifulle design, 
tegneserier, fraser, og grafiske gjengivelser av 
mennesker, steder og ting; 
identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig 
autentisering av personlig identifikasjonsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297576 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715982 
(220) Inndato: 2017.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Haddad Apparel Group Limited, 131 Docks Corner 
Road, US-NJ08810 DAYTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Flerbruks sports og idrettsbagger; bagger til bøker, 
bagger til bruk som håndbagasje, skipssekker, 
bleiebagger, gymbagger, tote-bagger og reisebagger; 
rumpetasker og beltebagger; ryggsekker; håndvesker; 
nøkkelringer laget av lær; lommebøker; paraplyer.  

  Klasse 25   Klær, nemlig, skjorter, langermede skjorter, t-skjorter, 
undertøys-skjorter, rugby skjorter, pologensere, 
gensere, uniformer, langbukser, bukser, slacks (lange 
bukser), jeans, fritidsbukser, stretch-bukser, olabukser, 
overall (kjeledress), kjeledresser, gensere, shorts, 
boxer-shorts, topper, stretch-topper, singletter, 
gensere, hettegensere, bomullsjakker, bomullshorts, 
bomullsbukser, sjal, varme dresser, joggedresser, 
treningsdrakter, bluser, skjørt, kjoler, gensere, vester, 
fleece-vester, gensere (pullover), snø-dresser, parkas, 
kapper, anorakker, ponchoer, utejakker, vendbare 
jakker, vindtette jakker, skalljakker, sportsjakker, golf- 
og ski-jakker, olajakker, frakker, tykkefrakker, over-
frakker, kåper, badetøy, strandtøy, surfe-klær, ski-klær, 
baby-tøy, tøy til spedbarn,  nattøy til spedbarn og barn, 
sokker, smekker ikke av papir, skyggeluer, luer, hatter, 
solskjerm, pannebånd, svettebånd til håndledd, 
svettebånd, hodeplagg, øremuffer, skjerf, bandana, 
belter, undertøy, truser, svømme- og badebukser, 
sokker, knestrømper, leggvarmere, hansker, votter, 
regntøy, fottøy, sko, joggesko, støvler og klikk-klakker.  

  Klasse 35   Detaljhandel, online bestillingstjenester, nettbutikker 
og detaljhandelstjenester, tilgjengelig via 
datakommunikasjon og interaktiv fjernsyn, av bagger 
og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte varene i klasse 
18, klær og tilbehør dertil, nemlig de ovennevnte 
varene i klasse 25, hodeplagg og fottøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297577 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201713947 
(220) Inndato: 2017.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MIBERRY AS, Postboks 6052, 4691 KRISTIANSAND 

S, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  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 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 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.  

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg.  
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler; juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297578 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716016 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUAKER KIDS DYNAMIC DUOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Frokostblandinger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297579 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716021 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Quaker Oats Company, Quaker Plaza, 555 West 
Monroe Street, US-IL60661 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Meieribaserte, herunder melkebaserte drikkevarer, 
inneholdende havre. 

  Klasse 30   Snackmat og snacks basert på korn og/eller frø; 
havremel; granola; granolasnacks;  spiseklare 
kornprodukter og frokostblandinger; spiseklare 
matbarer basert på korn eller frokostblandinger; 
snackmat og snacks basert på korn eller 
frokostblandinger;  småkaker; kjeks; smørbrødkjeks; 
havreklaser inneholdende tørket frukt; risbasert 
snackmat og snacks; havrebaserte drikker for 
næringsformål; kaffe, te, kakao og kaffeerstatning 
inneholdende havre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297580 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716100 
(220) Inndato: 2017.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 McDonald’s International Property Company, Ltd., 251 
Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare publikasjoner, e-bøker, videoer, spill og 
elektroniske musikkinnspillinger; nedlastbare 
mobilapplikasjoner. 

  Klasse 41   Tilveiebringe online elektroniske publikasjoner, e-
bøker, videoer, spill og elektroniske musikkinnspillinger 
(ikke nedlastbare). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297581 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.02, EM, 016669467 
(210) Søknadsnr.: 201711394 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

52BONES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mint Retail AB, Elementgatan 10, SE-50464 BORÅS, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWAPATENT AB, Junkersgatan 1, SE-58235 

LINKÖPING, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Vannavvisende kjemikalier for lær, skinn og tekstiler; 
Lim for reparasjon av sko, regntøy, lær, skinn, gummi, 

nylon, plastmaterialer, lerret og vinyl; Kjemiske 
sammensetninger for varige sko; Lær- og 
tekstilimpregneringsmidler. 

  Klasse 3   Sko polering og skokremer; Poler, kremer og 
preparater for pleie av varer laget av lær og skinn; 
Konserveringsmidler for varer laget av lær og skinn 
(polering); Rengjøringspreparater til lær, skinn, ruskind, 
vinyl, plastmaterialer og varer fremstilt av de 
ovennevnte materialer; Midler for fjerning av 
skrapemerker og riper på lær, lær og vinyl varer; 
Poleringsklut; Ikke-medisinske preparater for pleie av 
føttene; Kremer, geler, lotioner, oljer, balsam, pulver, 
talkumpulver og sprøyter til bruk på føttene; Ikke- 
medisinske preparater for behandling, pleie, rensing, 
beroligelse, revitaliserende og avslapning av føttene; 
Deodoranter for føttene. 

  Klasse 21   Skobørster; Skohorn; Skotrær; Støvelholder; 
Sandalholder; Sko- og støvelholder med kleshengere. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg; tilbehør for fottøy, 
hygienisk fottøy, inkludert sko, tøfler, støvler, sandaler, 
tøfler; Lange og korte strømper; Såler for fottøy; 
Innleggssåler til fottøy; Polstrede innleggssåler til 
fottøy; Innlegg for støvler; sålene; Engangs 
innleggssåler; strømper; Ikke-glidende enheter for sko 
og støvler; Kalosjer, overtrekk til sko; Votter og 
hansker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297582 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201717041 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gant AB, Box 27021, SE-10251 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

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

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
såper; parfymer, eteriske oljer, preparater for 
duftsetting av luft, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 

  Klasse 9   Optiske briller, solbriller, innfatninger, brilleholdere, 
brillesnorer, brillebokser og –holdere, brilleetuier. 

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

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; bagasje, 
håndvesker, vesker, stresskofferter, forretnings- og 
kredittkortholdere, passmapper, lommebøker, 
sjekkbokomslag, skolevesker, handlevesker, 
sportsvesker, duffelbager, strandvesker, reisevesker, 
kofferter, kosmetikkvesker, nøkkellommer og –holdere; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker. 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser, 
pledd, putevar, sengepledd, sengetøy, sengetepper, 
innredningstekstiler, dekketøy (table linen), duker, 
baderomstekstiler, håndklær, badematter, 
morgenkåper.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg.  
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  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg av blekemidler og andre midler for 
klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, 
samt til sliping, såper, parfymer, eteriske oljer, 
preparater for duftsetting av luft, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, optiske briller, solbriller, innfatninger, 
brilleholdere, brillesnorer, brillebokser og –holdere, 
brilleetuier, edle metaller og deres legeringer, 
juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, inkludert armbåndsur, nøkkelringer, lær 
og lærimitasjoner, skinn og huder, bagasje, 
håndvesker, vesker, stresskofferter, forretnings- og 
kredittkortholdere, passmapper, lommebøker, 
sjekkbokomslag, skolevesker, handlevesker, 
sportsvesker, duffelbager, strandvesker, reisevesker, 
kofferter, kosmetikkvesker, nøkkellommer og –holdere, 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, tekstiler og 
tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser, pledd, 
putevar, sengepledd, sengetøy, sengetepper, 
innredningstekstiler, dekketøy (table linen), duker, 
baderomstekstiler, håndklær, badematter, 
morgenkåper, klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297583 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201713581 
(220) Inndato: 2017.10.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ride like a Viking 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CATHRINE FODSTAD, Myrvang Søndre, 2500 
TYNSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Seletøy for dyr; lær og lærimitasjoner; skinn og huder; 

kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer; 
halsbånd, lenker og klær for dyr 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. 
  Klasse 41   Personlig trener [mosjon og trim]; praktisk opplæring 

[ved demonstrasjon]; undervisning; veiledning; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
sportslige aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297584 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.07, AZ, 201733507 
(210) Søknadsnr.: 201708208 
(220) Inndato: 2017.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-

1606 KØBENHAVN V, Danmark 
(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297585 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201804649 
(220) Inndato: 2018.04.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AETERNUM AS, Nedre Frydendal 68, 1384 ASKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Fiskekasser 
  Klasse 22   Emballasje, ikke av gummi, plast, papir eller papp 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297586 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715727 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAGEEYE AS, Frysjaveien 40, Inngang 7, 0884 OSLO, 
Norge 

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

optiske apparater og instrumentersamt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning;apparater og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder;databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
programvare for datamaskiner; sonarer 
ogsonarsystemer for ekkolodd, ekkoloddsvingere; 
hydroakustiske instrumenter for fiskeri-og 
fiskeriforskning. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning, apparater og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare 
for datamaskiner, sonarer og sonarsystemer for 
ekkolodd og ekkoloddsvingere, hydroakustiske 
instrumenter for fiskeri- og fiskeriforskning. 

  Klasse 42   utvikling av maskinvare og programvare; IT-tjenester; 
datasystemanalyse; datasystemutforming; overvåking 
av datasystemer ved fjerntilgang; programvareutvikling, 
programmering og gjennomføring; dataprogramering; 
maskinvareutvikling; kalibrering [måle]; 
kartografitjenester; konsulenttjenester knyttet til 
datateknologi; konsulenttjenester innen energisparing; 
energirevisjon; mekanisk forskning; forskning og 
utvikling av nye produkter for andre; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; teknisk 
forskning; tekniske prosjektstudier; teknologiske 
konsulenttjenester; vannanalyse; medisinske og 
farmakologiske forskningstjenester; kliniske studier; 
ingeniørtjenester; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; kartlegging og leting; geologiske 
undersøkelser; geologisk forskning; landmåling; 
arkitektoniske tjenester; arkitektonisk konsulent; 
naturfaglige tjenester; bakteriologisk forskning; 
biologisk forskning; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
fysikk [forskning]; naturvitenskap tjenester; forskning 
innen miljøvern; testing, godkjenning og 
kvalitetskontroll; kvalitetskontroll; materialtesting; 
designtjenester; industriell design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297587 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715733 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRONDHEIM KOMMUNE, Postboks 2300 Torgarden, 
7004 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. Treningsklær. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Fysisk trening. Trening og trim.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 

behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 
Folkehelserådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297588 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716828 
(220) Inndato: 2017.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Playpulse AS, NTNU TTO, Sem Sælands vei 14, 7034 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; 
kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; 
databehandlingsutstyr; dataprogrammer og 
dataprogramvare; dataspillprogrammer og 
dataspillprogramvare; datavideospillprogrammer og 
datavideospillprogramvare; datamaskiner og 
datamaskinvare; datafastvare; dataperiferiutstyr; deler 
og tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskiner, datamaskinvare og dataperiferiutstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 41   Opplæringstjenester; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; fysiske treningstjenester; 
kondisjonstreningstjenester; treningssentertjenester; 
tilveiebringelse/forsyning av informasjon relatert til 
mosjon og fysisk trening via et nettsted; produksjon og 
utleie av filmer, videofilmer og audiovisuelle 
programmer; informasjon og rådgivning vedrørende de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297589 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716713 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

ON THE BRIGHT SIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fresh Trading Limited, c/o Fruit Towers, 342 Ladbroke 
Grove, GB-W105BU LONDON, Storbritannia 

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter og konsultasjonstjenester; administrasjon 
av bedrifter; kontortjenester; gi forretningsinformasjon 
om forbrukernes drikkevalg, miljø, helse, velvære, 
trening og livsstils-spørsmål; salgsfremmende tjenester 
knyttet til samfunn, miljø, bevaring, nødhjelp, helse og 
velferd, pedagogiske og medisinske programmer og 
initiativ; konsulenttjenester og informasjonstjenester 
knyttet til alle de nevnte tjenestene. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester; pedagogiske tjenester, herunder 
å gi kurs, seminarer, workshops og 
utdanningsinformasjon relatert til forbrukernes 
drikkevalg, helse, velvære, trening og livsstils-
spørsmål, bedrifters engasjement i samfunn, miljø, 
bevaring, nødhjelp, helse og velferd, pedagogiske og 
medisinske programmer og initiativ; 
opplæringstjenester; underholdning; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; konsulenttjenester og 
informasjonstjenester knyttet til alle de nevnte 
tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297590 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.15, US, 87/490,693 
(210) Søknadsnr.: 201716694 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US-
NY10154 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297591 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716458 
(220) Inndato: 2017.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maker’s Mark Distillery, Inc., 6200 Dutchman’s Lane, 

Suite 103, US-KY40205 LOUISVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); whisky. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297592 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715697 
(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: 
 ARCUS NORWAY AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl og ølbaserte cocktailer; mineralvann, kullsyreholdig 

vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, 
fruktjuicer, fruktnektar og fruktekstrakter; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker; limonade; 
essenser; drikkevann; cider (ikke alkoholholdig); 
honningbasert drikke (ikke alkoholholdig). 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, 
vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka, 
likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider, 
honningbasert alkoholholdig drikke. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
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servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297593 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715965 
(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: 
 Arctic Travel & Leisure AS, Kirkegata 1, 9008 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Organisering og planlegging av reiser, herunder i form 

av ekskursjoner, utflukter, båtturer og bilturer; 
reisereservering; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reiser. 

  Klasse 41   Organisering, planlegging og gjennomføring av 
underholdnings-, sportslige og kulturelle aktiviteter, 
herunder teambuilding og firmaarrangementer. 

  Klasse 43   Tilveiebringelse, formidling og/eller reservasjon av 
midlertidig overnatting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297594 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.11, EM, 016583726 
(210) Søknadsnr.: 201713261 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, DK-9000 
AALBORG, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for maling, dekorasjon trykking og kunst; 
treoljer. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymerivarer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, lamper, 
oljelamper, lampeskjermer, lampeglass, lyspærer, 
lanterner til belysning, ildsteder, bålpanner, fakler, 
grillrister (kokeinnretninger). 

  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; lærtrekk til møbler, esker og 

oppbevaringskasser av lær, kartonglær eller imitasjon 
av lær. 

  Klasse 20   Møbler, speil og bilderammer; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav; beholdere, ikke av metall, til 
oppbevaring eller transport; bord, benker, stoler, 
dekkstoler, liggestoler, lenestoler, barnemøbler, 
hagemøbler, sofaer, brettbord, kafebord, kommoder, 
reoler, skap, konsollbord, taburetter, blomsterstativer, 
brett, ikke av metall, brett og kasser av tre (ikke 
inkludert i andre klasser); kasser (ikke av metall) og 
kister til oppbevaring; kurver, ikke av metall: tøykurver, 
emballasjebeholdere av plastikk; figurer og 
kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastikk; 
håndtak til dører, skap og skuffer, ikke av metall; 
kroker, ikke av metall, til klær og tekstiler; knagger, ikke 
av metall, til knaggerekker; knagger, ikke av metall, til 
klær og tekstiler; bokhyller, avisstativ, nøkkelbrett, 
nøkkelskap; nøkkelbokser, ikke av metall; bokkasser 
(møbler), kleshengere; hyller til oppbevaring, puter, 
pynteputer, sitteputer, gulvputer, puter til utebruk; 
blomsterholdere; fuglehus og fuglekasser, bikuber. 

  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; søppelspann, brett til husholdningsformål, 
serveringsbrett, brett til olje og eddik, brett til vin, brett 
til lys, holdere til barberkoster, oppbevaringsbeholdere, 
varmeisolerende beholdere til drikke, bordservise 
utenom kniver, gafler og skjeer; bordskånere, ikke av 
papir eller tekstil; glassbrikker, ikke av papir eller tekstil; 
brødbokser; kakebokser- og krukker, fuglebur, 
fuglebrett, meisekuleholdere, hagehansker; 
grillhansker, håndkleholdere, håndklestenger- og 
ringer, kjevler, krukker, lysslukkere, lysestaker, 
lysholdere, menykortholdere, neglebørster, 
nipsgjenstander av porselen, opptrekkere 
(kjøkkenredskaper), salt- og pepperbøsser, 
hånddrevne salt- og pepperkverner, potter, 
korketrekker; serviettholdere, serviettringer; skåler, 
fruktskåler, smørskåler, skjærebrett til kjøkkenbruk; 
smørebrett til kjøkkenbruk, såpeautomater, såpeetuier; 
såpebeholdere, såpeskåler, tannkrus og 
tannkrusholdere, tannstikkholdere, kjøkkenrullholdere, 
toalettrullholdere, tørkestativer til klesvask, urtepotter, 
urtepotteskjulere, ikke av papir; vannfat, vaser, 
vaskebaljer, eggholdere; serveringsbestikk 
(kjøkkenredskaper), salatbestikk (kjøkkenredskaper), 
brødkurver til husholdningsbruk. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast; sengetepper; bordtepper; 
madrasstrekk, møbelstoffer, tekstiltrekk til møbler, 
plastikktrekk til møbler, plastikkstoffer (erstatninger for 
tekstil); lintøy til bord- og kjøkkenbruk, sengetøy, lintøy 
til bad. 

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale); dørmatter av tre, 
baderomsmatter av tre. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
juletrepynt; husker; juletreføtter, julelysholdere; 
juletrepynt unntatt lysartikler og konfektyrer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
ved bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salgspromotering for andre, 
organisering av utstillinger med kommersielle og 
reklamemessige formål; detalj- og engroshandel og 
salg via informasjonsnettverk, med håndverktøy og 
instrumenter, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og 
stikkvåpen, spisebestikk, serveringsbestikk, 
salatbestikk, malinger, fernisser, lakker, 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, 
bladmetaller og metallpulver til maling og dekorering og 
innen trykkerivirksomhet og kunst, treoljer, blekemidler 
og andre midler til tøyvask, preparater til rengjøring, 
polering, skuring og sliping, såpe, parfymevarer, 
eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, 
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tannpleiemidler, apparater til belysning, lamper, 
oljelamper, lampeskjermer, lampeglass, lyspærer, 
lanterner til belysning, ildsteder, bålpanner, fakler, 
grillrister, lær og lærimitasjoner; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, 
spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer, 
halsbånd, lenker og klær for dyr, lærtrekk til møbler, 
esker og oppbevaringskasser av lær, lærpapp eller 
imitasjon av lær, møbler, speil og bilderammer, 
ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og 
perlemor, skjell, merskum, rav, beholdere til 
oppbevaring eller transport, bord, benker, stoler, 
dekkstoler, liggestoler, lenestoler, barnemøbler, 
hagemøbler, sofaer, brettbord, kafebord, kommoder, 
reoler, skap, konsollbord, taburetter, blomsterstativer, 
brett og kasser av tre, kasser og kister til oppbevaring, 
kurver, tøykurver, emballasjebeholdere av plastikk, 
figurer og kunstgjenstander av tre, voks, gips eller 
plastikk, håndtak til dører, skap og skuffer, kroker til 
klær og tekstiler, knagger til knaggerekker, knagger til 
klær og tekstiler, bokhyller, avisstativ, nøkkelbrett, 
nøkkelskap og nøkkelbokser, bokkasser (møbler), 
kleshengere, hyller til oppbevaring, puter, pynteputer, 
sitteputer, gulvputer, puter til utebruk, blomsterholdere, 
fuglehus og fuglekasser, bikuber, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster, materialer til børstebinding, 
redskaper til rengjøringsformål, råglass eller 
halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, søppelspann, brett til 
husholdningsformål, serveringsbrett, brett til olje og 
eddik, brett til vin, brett til lys, holdere til barberkoster, 
oppbevaringsbeholdere, varmeisolerende beholdere til 
drikke, bordservise, bordskånere, glassbrikker, 
brødbokser, kakebokser- og krukker, fuglebur, 
fuglebrett, meisekuler, hagehansker, grillhansker, 
håndkleholdere, håndklestenger- og ringer, kjevler, 
krukker, lysslukkere, lysestaker, lysholdere, 
menykortholdere, neglebørster, nipsgjenstander av 
porselen, opptrekkere ( kjøkkenredskaper), salt- og 
pepperbøsser, hånddrevne salt- og pepperkverner, 
potter, korketrekker, serviettholdere, serviettringer, 
skåler, fruktskåler, smørskåler, skjærebrett til 
kjøkkenbruk, smørebrett til kjøkkenbruk, 
såpeautomater, såpeetuier, såpebeholdere, 
såpeskåler, tannkrus og tannkrusholdere, 
tanstikkerholdere, kjøkkenrullholdere, toalettrullholdere, 
tørkestativer til klesvask, urtepotter, urtepotteskjulere, 
vannfat, vaser, vaskebaljer, eggholdere, 
serveringsbestikk, salatbestikk, brødkurver til 
husholdningsbruk, tekstiler og erstatninger for tekstiler, 
lintøy, gardiner av tekstil eller plast, sengetepper, 
bordtepper, madrasstrekk, møbelstoffer, tekstiltrekk til 
møbler, plasttrekk til møbler, plastikkstoffer 
(erstatninger for tekstil), lintøy til bord- og kjøkkenbruk, 
sengetøy, lintøy til bad, tepper, ryer, matter, linoleum 
og annet gulvbelegg, tapeter, dørmatter av tre, 
baderomsmatter av tre, spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, husker, juletreføtter, 
julelysholdere; presentasjon av varer på 
kommunikasjonsmedier til detaljhandelsformål; online 
annonsering på datanettverk; distribusjon av 
vareprøver. 

  Klasse 40   Gjenbruksvirksomhet av møbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297595 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.05, US, 87/516,773 
(210) Søknadsnr.: 201716693 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(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, herunder preparater for 

behandling av kreft og svulster; farmasøytiske 
preparater for immunterapi, herunder T Cell terapi. 

  Klasse 40   Produksjonstjenester for andre innen farmasøytiske 
produkter. 

  Klasse 42   Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk 
forskning, inkludert tjenester med å utføre kliniske 
prøver for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297596 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.28, CA, 1845000 
(210) Søknadsnr.: 201717101 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-

CA92879 CORONA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Mineralvann; sirup og konsentrater for bruk i 

tilberedning av mineralvann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297597 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715401 
(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: 
 RØRLEGGERVAKTA AS, Postboks 83, Bøler, 0620 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 37   Byggevirksomhet; rørleggertjenester; installasjon, 
reparasjon, og vedlikehold av sanitæranlegg; åpning av 
tette avløp. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 42   Tekniske tjenester innen byggteknikk. 
  Klasse 45   Døgnvakttjenester; juridiske tjenester; 

sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
enkeltmennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297598 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.05, US, 87/516,811 
(210) Søknadsnr.: 201716695 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(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, herunder preparater for 

behandling av kreft og svulster; farmasøytiske 
preparater for immunterapi, herunder T Cell terapi. 

  Klasse 40   Produksjonstjenester for andre innen farmasøytiske 
produkter. 

  Klasse 42   Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk 
forskning, inkludert tjenester med å utføre kliniske 
prøver for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297599 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201715740 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 3050 LABS AS, Gøteborggata 16, 0566 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; applikasjonsprogramvare 
for mobiltelefoner; dataprogramvare; dataprogramvare 
for applikasjon- og databaseintegrering; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; dataprogramvare for bruk ved 
opprettelse og design av nettsteder; dataprogramvare 
for data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; dataprogramvare for databehandling; 
dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner; dataprogramvare som 
muliggjør søk etter data; dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareprodukter; 
dataprogramvareutviklingsverktøy; 
kommunikasjonsprogramvare; 
nettstedutviklingsprogramvare; programvare; 
softwareutviklingsverktøy.  

  Klasse 36   Aksjesparing i internasjonale selskaper; finansiering 
av risikokapital for bedrifter; finansieringtjenester for 
risikokapital for oppstarting av virksomheter; investering 
i fond; investeringsfondsforvaltning; 
investeringstjenester for egenkapital; 
kapitalinvesteringer.  

  Klasse 42   Bestilt skriving av dataprogrammer, programvare og 
kode for opprettelse av nettsider på internett; 
dataprogrammering og dataprogramvaredesign; design 
av datamaskinvare og programvare for 
forretningsanalyse og -rapportering; design og skriving 
av dataprogramvare; design og utleie av programvare; 
design og utvikling av dataprogramvare for evaluering 
og beregning av data; design og utvikling av 
dataprogramvare for import og styring av data; design 
og utvikling av dataprogramvare for logistikk; design og 
utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design 
og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; design og utvikling av 
programvare for lagerstyring; design og utvikling av 
programvare for utvikling av nettsider; design, utvikling 
og programmering av dataprogramvare; fremskaffelse 
av informasjon innen dataprogramvaredesign; 
fremskaffelse av informasjon innen 
dataprogramvareutvikling; hosting av dataprogramvare 
for andre; individuell tilpasning av dataprogramvare; 
konfigurasjon av dataprogramvare; konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; opprettelse, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; plattformtjenester 
[paas]; programmering av dataprogramvare for 
avlesing, overføring og organisering av data; 
programmering av dataprogramvare for evaluering og 
beregning av data; programmering av programvare for 
import og styring av data; programmering av 
programvare for informasjonsplattformer på internett; 
programmering av programvare for internettplattformer; 
programmering av programvare for lagerstyring; 
programmering av programvare for utvikling av 
nettsteder; rådgivning i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
rådgivning i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramdesign; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
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rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
utleie av dataprogramvare; rådgivningstjenester i 
forbindelse med dataprogramvare; skriving av 
dataprogramvare; skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; softwaretjenester [saas]; teknisk 
støtte for dataprogramvare; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
forretningsprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for analysering av 
finansdata og generering av rapporter; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et 
nettsted; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert programvare; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
import og styring av data; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
utvikling av nettsteder; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbaserte applikasjoner og 
programvareverktøy; utarbeidelse av dataprogrammer; 
utleie av dataprogramvare og programmer; utleie av 
programvare for import og styring av data; utleie av 
programvare for utvikling av nettsteder; utleie og 
vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvare; utvikling av dataprogramvare for 
logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-
forretningsportaler; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; utvikling og vedlikehold av 
dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297600 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.12, CA, 1842061 
(210) Søknadsnr.: 201716697 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(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 for generell helse og 

velvære. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297601 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716068 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(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 29   Melk, melkeprodukter; melkebaserte drikkevarer; 

milkshake. 
  Klasse 32   Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring og 
salg av melk, melkeprodukter, milkshake, melkebaserte 
drikkevarer, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
samt preparater til fremstilling av drikker. 

  Klasse 43   Tilberedning av mat- og drikkevarer; bevertning og 
tilbringing av mat og drikke; servering av mat og drikke; 
cafévirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297602 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(210) Søknadsnr.: 201716099 
(220) Inndato: 2017.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WTW AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Drift av bompengestasjoner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297603 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201715768 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TESTIFY AS, Augestadveien 41, 1413 TÅRNÅSEN, 
Norge 

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

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

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

[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for 
datamaskiner; Nedlastbare billedfiler; Elektriske 
sensorer. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 9 som gjør det mulig for kunder å 
enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer. 

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; Design av 
computersystemer; Digitalisering av dokumenter 
[skanning]; Driftstjenester for servere; Elektronisk 
datalagring; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; 
Fjernovervåking av datasystemer; Forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; Fremskaffelse av 
søkemoterer for internettet; Grafisk formgiving; 
Installasjon av dataprogrammer; Konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved 
design og utvikling av datamaskiner; Konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk 
konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Leie av 
webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av 
dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; Programmering for datamaskiner; 
Prosjektstudier [tekniske]; Rådgivning ved design av 
websider; Rådgivningstjenester innen IT; 
Sikkerhetstjenester angående datavirus; 
Softwaretjenester [SaaS]; Utleie av datamaskiner; 
Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av 
dataprogrammer og software; Webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]; Testing av 
programvare og datasystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297604 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201702580 
(220) Inndato: 2017.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORGANIC AS, Plogfabrikkvegen 13, 4353 KLEPP 
STASJON, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; ikke-
medisinske såper og hårpleieprodukter; deodoranter, 
parfymer og parfymevarer; hudkremer; eteriske oljer; 
ikke-medisinsk kosmetikk; ikke-medisinsk hårvann; 
ikke-medisinske tannpussemidler. 

  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; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 29   Kjøtt, fjærkre og vilt; matvarer som i hovedsak består 
av kjøtt, fjærkre eller vilt; bearbeidede insekter; 
kjøttekstrakter; kjøtt- og grønnsaksbuljonger; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidede frø 
og nøtter som menneskeføde; nøtt- og frøbaserte 
snackbarer; fruktbasert, nøttebasert, tofubasert, 
potetbasert eller grønnsaksbasert snacks; insektbasert 
snacks.   

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; kaffe, kakao, 
sjokolade og tebaserte drikker; 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; tørkede urter for kulinariske formål; 
smakstilsetninger for mat- og drikkevarer, unntatt 
eteriske oljer; is; korn-, mais- og risbasert snacks; 
sjokolade; matvarer basert på sjokolade; 
sjokoladeovertrukne matvarer. 

  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; av-alkoholiserte drikker; 
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker; sirup for drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297605 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201714983 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CAMILLA LOUISE KINDBERG, SVOLDERGATA 4, 

0271 OSLO, Norge 
Christen Bugge Hjorth, Eilert sundts gate 27, 0259 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjon som gir venner, gjennom venner en 

mulighet til å gi og å se andre sine anbefalinger innen 
alt, og en mulighet til å se anbefalinger basert på 
troverdighet fra de du kjenner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297606 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201715773 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STIFTELSEN ORGANDONASJON, Frognerstranda 4, 

0250 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 
Norge 

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

Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 
Elektroniske id-kort; Filmer [eksponerte]; Identitetskort 
[magnetiske]; Kinematografiske filmer [eksponerte]; 
Nedlastbare filmer; Tegnefilmer; Videofilmer. 

  Klasse 14   Armbånd; Gummiarmbånd; Smykker. 
  Klasse 16   Bokmerker; Brosjyrer; Bøker; Kalendere; Kataloger; 

Konvolutter; Kort; Magasiner [tidsskrifter]; Medlemskort 
av papir; Medlemskort av plast [ikke magnetisk eller 
elektronisk]; Papirblokker; Plastkort [ikke magnetisk 
eller elektronisk]; Postere; Postkort; Trykklisjeer og 
andre trykksaker som promoterer aktiviteter til 
humanitære foreninger; Trykt undervisningsmateriell; 
Visittkort. 

  Klasse 25   Caps; Fottøy; Gensere; Hodeplagg; Klær; T-skjorter. 
  Klasse 26   Jakkemerker; Nåler; Pins. 
  Klasse 35   Annonsering i magasiner, brosjyrer og aviser; 

Annonseringsog publiseringstjenester via tv, radio eller 
post; Direkte markedsføring; Distribusjon av produkter 
for reklameformål; Distribusjon av reklamemateriell; 

Formidling av annonse-, markedsførings- og 
reklamemateriell; Formidling av reklame via internett, 
for andre; Informasjonstjenester vedrørende 
annonsering; Lobbyvirksomhet for forretningsformål; 
Markedsføring av arrangementer; Markedsføring og 
salg av klær, fottøy og hodeplagg; Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle og reklameformål; Produsering av 
reklamefilmer; Publisering av reklamemateriell; 
Publisering av reklametekster; Skriving av 
reklametekster; Utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; Utleie av reklamemateriell; 
Utleie av reklameplass, herunder på internett; 
Utsendelse av reklameannonser; Utsendelse av 
reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver]; Utsendelse av vareprøver; 
Varemerkeposisjonering. 

  Klasse 36   Innsamling til humanitære formål; Organisering av 
innsamlinger til veldedighet; Veldedighetsinnsamling; 
Informasjon og rådgivning om veldedige 
organisasjoner.  

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Organisering og ledelse av 
kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; 
Organisering og ledelse av seminarer; 
Privatundervisning; Produksjon av fjernsyns- og 
radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; 
Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
Undervisning; Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; 
Utgivelse av brosjyrer; Utgivelse av bøker; Utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer; Utgivelse av kataloger; Utgivelse 
av tekster, andre enn reklametekster; Utgivelse av 
trykksaker; Utgivelse av trykksaker i elektronisk form; 
Utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; 
Utgivelse av trykte kataloger; Utgivelse av 
undervisningsmateriale; Utgivelse av utdannings- og 
opplæringsveiledninger. Utgivelse av dokumenter, 
informasjon og rådgivning innenfor sosiale og 
samfunnsøkonomiske spørsmål vedrørende 
organdonasjon 

  Klasse 42   Elektronisk lagring av medisinske journaler; 
Informasjon og rådgivning om teknisk og 
samfunnsfaglig forskning på organdonasjon. 

  Klasse 44   Informasjon og rådgivning om organdonasjon. 
  Klasse 45   Politisk lobbyvirksomhet, herunder allmenn 

informasjon om sosiale og økonomiske 
samfunnsspørsmål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297607 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201715774 
(220) Inndato: 2017.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ECFEED AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 



registrerte varemerker 2018.04.23 - nr 17/18

65 
 

[nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for 
datamaskiner; Nedlastbare billedfiler; Elektriske 
sensorer 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 9 som gjør det mulig for kunder å 
enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer  

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; Design av 
computersystemer; Digitalisering av dokumenter 
[skanning]; Driftstjenester for servere; Elektronisk 
datalagring; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; 
Fjernovervåking av datasystemer; Forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; Fremskaffelse av 
søkemoterer for internettet; Grafisk formgiving; 
Installasjon av dataprogrammer; Konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved 
design og utvikling av datamaskiner; Konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk 
konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Leie av 
webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av 
dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; Programmering for datamaskiner; 
Prosjektstudier [tekniske]; Rådgivning ved design av 
websider; Rådgivningstjenester innen IT; 
Sikkerhetstjenester angående datavirus; 
Softwaretjenester [SaaS]; Utleie av datamaskiner; 
Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av 
dataprogrammer og software; Webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]; Testing av 
programvare og datasystemer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297608 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716338 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PEDERSEN SVEIS & MASKINERING AS, 

Bergsjøvegen 34, 2846 BØVERBRU, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner og utstyr til veivedlikehold; 

snøskjærere;snøryddingsutstyr; strengespredere for 
veghøvler. 

  Klasse 40   Materialbehandling etter bestilling fra andre;mekanisk 
verksted; sveising. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297609 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716390 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TUFTE & BAKKELI AS, Nedre Frydendal 98, 1384 
ASKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler, juletrepynt. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297610 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201708249 
(220) Inndato: 2017.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Estancia AB, Skruvgatan 11, SE-33333 
SMÅLANDSSTENAR, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Bergenstråhle & Partners Småland AB, Box 116, SE-

33121 VÄRNAMO, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Plastsider med lommer for å holde fotografier; holdere 
for fotografier; fotoalbum og samleralbum; fester for 
fotografier eller kunst; selvklebende hjørner for 
fotografier; fotografiske album; selvklebende hjørner for 
fotografier; minialbum (fotografiske album); 
minifotoalbum; selvklebende hjørner for fotografier; 
fotoalbumsider; fotografier; fotografier [trykt]; 
konvoluttpapir; konvolutter [skrivesaker]; gjestebøker; 
besøkerbøker; reklameskilt av papir eller papp; lim for 
gjør-det-selv-formål; lim for skrivesaker; 
papirpassepartouter; permer; permer; 
lerretstrekkstenger for kunstnere; bilder; skiltbrett av 
papir eller papp; skilt av papir. 

  Klasse 20   Fotorammer; fotorammer av tre; fotorammer av metall; 
bilde- og fotorammer; holdere for fotografier [rammer]; 
fotorammer; fotografiske monteringsbrett; speil 
[møbler]; speilrammer; speil [speil ikke for å bære med]; 
støpeformer for speil; veggspeil; rammer; holdere for 
fotografier [rammer]; romavdelere; bildestøpeformer av 
tre; ikke-metalliske bildehengere; møbler og innredning, 
nærmere bestemt kunstgjenstander av tre, voks gips 
eller plastmaterialer, hyller for kunst og fotografier, 
ornamenter av bein, elfenben, gips, plast, voks eller tre, 
festornamenter av plast.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester i forhold til innredning, 
nærmere bestemt kunstgjentstander av tre, voks, gips 
eller plastmaterialer, hyller for kunst og fotografier, 
ornamenter av bein, gips, plast, voks eller tre, 
festornamenter av plast;  videresalgstjenester knyttet til 
fotoprodukter; detaljhandelstjenester knyttet til 
fotoprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297611 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201709374 
(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: 
 Greenfood AB, Knut Påls väg 9, SE-25669 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bearbeidede frukter, sopp og grønnsaker (inkludert 

nøtter og belgfrukter); tilberedte salater; 
grønnsaksbiter; oppkuttede grønnsaker for salater; 
tørkede grønnsaker; kokte grønnsaker; konserverte 
grønnsaker; frosne grønnsaker; tørkede frukter; kokte 
frukter; hermetiserte frukter; blandinger av frukt og 
nøtter; geleer, syltetøy, kompotter, frukt- og 
grønnsakspålegg; tilberedte retter bestående 
hovedsakelig av fiskekaker, grønnsaker, kokte egg og 
buljong; linseretter; supper; kjøtt; fjærkre; vilt, ikke 
levende; fisk, sjømat og bløtdyr; fugleegg og egg-
produkter; meieriprodukter og substitutter for slike, som 
ingredienser i og/eller supplement til ferdige salater og 
ferdiglagde salater og retter, som ikke er desserter eller 
del av desserter; oljer og fett. 

  Klasse 30   Smørbrød som inneholder salat; ferdiglagde retter 
som inneholder pasta; ferdigpakkede lunsjer bestående 
primært av ris, og som også inkluderer kjøtt, fisk eller 
grønnsaker; dressing for salat; sauser for salat og 
ferdiglagde retter, men ikke desserter eller 
konditorvarer; brød; kornblandinger; kaffe, te og kakao 
og substitutter for disse varene; salt, krydder og sauser.

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

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; fruktjuicedrikker; juicer; smoothies; 
grønnsaksjuicer [drikke]; saft [alkoholfrie drikker]; 
smakstilsatte kullsyreholdige drikkevarer; sirup for 
tilberedning av drikkevarer. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297612 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716346 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VISIR AS, c/o StartupLab, Forskningsparken, 
Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare (software). 
  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer 

(applikasjonstjenester). 
  Klasse 44   Medisinske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297613 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201717304 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize 

Sanayi Bolgesi 11 Cadde, TR-ESKISEHIR, Tyrkia 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kakekjeks; sjokolader; bakverk; kjeks; vaffelkjeks; 

kaker; terter; desserter, nemlig dessertkaker, desserter 
basert på mel og sjokolade, dessertmousser, dessertis; 
iskremer; spiseis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297614 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201709106 
(220) Inndato: 2017.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kibi Nordic AB, Sveavägen 155, SE-11346 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Registrert programvare for bruk i medisin; innspilt 

programvare for administrative systemer i 
helsevesenet. 

  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester for ledelse i 
helsevesenet; Utarbeidelse og systematisering av 
informasjon i databaser; administrasjon av bedrifter. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester i helsevesenet. 
  Klasse 41   Undervisning/opplæring. 
  Klasse 42   Programmering av system for å gi og administrere 

data innenfor helsesektoren. 
  Klasse 44   Medisinsk rådgivning; helsekonsultasjoner; rådgivning 

innen helse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297615 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201708287 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-
1606 KØBENHAVN V, Danmark 

(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297616 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716341 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PÅL CHRISTIAN RIIS, Postboks 455, Skøyen, 0213 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg.
  Klasse 40   Trykking på bestilling av firmanavn og logoer på varer 

for salgs- og reklameformål, for andre. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297617 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201708289 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-
1606 KØBENHAVN V, Danmark 

(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297618 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201703992 
(220) Inndato: 2017.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DOTS TECHNOLOGIES AS, Tordenskiolds gate 6, 
0160 OSLO, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297619 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201711432 
(220) Inndato: 2017.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

K2 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Trioplast AB, Box 143, SE-33323 
SMÅLANDSSTENAR, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Avfallssekker, avfallsposer og søppelsekker av plast. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297620 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201711433 
(220) Inndato: 2017.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

K3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Trioplast AB, Box 143, SE-33323 
SMÅLANDSSTENAR, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Avfallssekker og søppelsekker av plast. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297621 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201702415 
(220) Inndato: 2017.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SKAGERAK FILM AS, Postboks 80, 3290 STAVERN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Forberedelse og utførelse av fagmesser; utførelse av 
varemesser; organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show med kommersielle, 
salgsfremmende og reklamemessige formål; 
organisering av arrangementer, utstillinger, messer og 
show med kommersielle og reklamemessige formål; 
organisering av utstillinger og varemesser med 
kommersielle eller reklamemessige formål; 
organisering av varemesser med reklamemessige 
formål; organisering og utførelse av varemesser, 
arrangementer og utstillinger med kommersielle eller 
reklamemessige formål; organisering av messer for 
salg og markedsføring. 

  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av konferanser, 
konvensjoner, utdanningsmesser, skoleklasser, 
forelesninger. seminarer og arbeidsgrupper 
[opplæring]. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297622 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201802988 
(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: 
 NORAM DRILLING COMPANY AS, Bankplassen 1A, 

0151 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Tormod Carlsen, Baneveien 43 A, 5010 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Olje- og gassboring 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297623 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716348 
(220) Inndato: 2017.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INGRID SANDE, Theodor Løvstads vei 20, 0286 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lydbøker, nedlastbare digitale bøker, nedlastbare 

elektroniske bøker. 
  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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Reg.nr.: 297624 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201715978 
(220) Inndato: 2017.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BLENDER AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, 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 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297625 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.03, EM, 016432676 
(210) Søknadsnr.: 201702706 
(220) Inndato: 2017.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic Boulevard, 
Suite 406, US-CA90015 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare knyttet til helse og velvære, 
utveksling av nyheter og informasjon innen helse, 
ernæring, fitness, multi-level markedsføring og utvikling 
av små virksomheter, utdanning knyttet til 
tilveiebringelse av trening og underholdning, sportslige 
og kulturelle aktiviteter ; elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 35   Tjenester for å bistå andre med direkte 
markedsføring, reklame, lead generation (funksjon som 
genererer respons fra potensielle kunder), 
ordrebehandling og betalingsbehandling; elektroniske 

datahåndteringstjenester knyttet til vektkontroll, 
menneskehelse og fitness, multi-level markedsføring, 
og utvikling av små virksomheter; 
detaljhandelstjenester tilveiebragt online i relasjon til 
omsetning av kosttilskudd i pulver, kapsler, eller i 
tablettform laget av bearbeidede oljer, fett og nøtter, 
mat og snacks laget av behandlede oljer, fett og nøtter, 
snack-mat (snack foods), snacks som inneholder kokte 
nøtter, snacks inneholdende tørkede nøtter, snacks 
inneholdende ristede soyanøtter, snacks inneholdende 
protein, pulverprotein til menneskeføde, supper, 
preparater for å lage suppe, 
grønnsakssuppepreparater, melk, melkedrikker, 
melkeprodukter; detaljhandelstjenester tilveiebragt 
online i relasjon til omsetning av protein til 
menneskeføde, protein for menneskeføde i form av 
proteinpulver som hovedsakelig inneholder mineraler, 
vitaminer og urteingredienser (ikke til medisinsk bruk), 
kjøtt, fisk, fjærkre og viltkjøttekstrakter, spiselig fettolje, 
men ikke inkludert pålegg; detaljhandelstjenester 
tilveiebragt online i relasjon til omsetning av kaffe, te, 
kakao, sjokolade og drikke basert på kaffe, te og 
kakao, sjokolade, krydder, alkoholfrie drikkevarer og 
pulver- eller konsentrerte miksturer for å lage 
alkoholfrie drikkevarer, pulverdrikke og drikkemiksturer 
basert på varene i klasse 30 for bruk i 
ernæringsmessige- og kosttilskuddshelsekurer, snacks, 
snacks mat (snack foods); detaljhandelstjenester 
tilveiebragt online i relasjon til omsetning av pulver for å 
lage drikker, alkoholfrie drikkevarer, mineraler og 
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, siruper og andre miksturer for å lage 
drikkevarer, ferdiglagede drikkevarer for bruk i 
ernæring og kosttilskuddsbaserte helsekurer ; 
detaljhandelstjenester tilveiebragt online i relasjon til 
omsetning av fruktdrikker og fruktjuicer og andre 
preparater for å lage drikkevarer, ferdiglagede, 
konsentrerte, eller alkoholfrie pulverdrikkevarer, 
pulverdrikkemiksturer, drikker for sport- og 
idrettstrening, sportsdrikker inneholdende proteiner, 
mineraler og vitaminer. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig opplæring gjennom 
nyhet- og informasjonsspredning innen områdene 
helse, ernæring, fitness, multi-level markedsføring og 
utvikling av små bedrifter; utdanning; tilveiebringelse av 
trening; underholdning; sportslige- og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297626 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201711877 
(220) Inndato: 2017.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD., 

NO.35 JIUHUAN ROAD, JIANGGAN DISTRICT, CN-
HANGZHOU, ZHEJIANG, Kina 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Skrutvinger; pinsetter, ikke for stell av dyr; 
avbitertenger, ikke for stell av dyr; skrustikker; 
forskjærskniver; knipetenger [spikertrekkere], ikke for 
stell av dyr; nebbtenger, ikke for stell av dyr; fastnøkler 
[verktøy], ikke for stell av dyr; sager [redskap]; 
skrutrekkere, ikke elektriske; omplantingsspader; jekker 
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[manuelt drevet]; murskjeer; sakser, ikke for stell av 
dyr; kniver, ikke for stell av dyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297627 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201700327 
(220) Inndato: 2017.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sagaklubben, Eldøyveien 41 B, 5411 STORD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297628 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716830 
(220) Inndato: 2017.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KINLY AS, Postboks 8026, 4068 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; maskinvare; maskinvare og 

programvare for telekonferanse tjenester og 
videokonferanse tjenester; programvare for overføring, 
distribusjon, ruting, integrering, deling, kontroll, 
forbedring, sikring og styring av lyd-, video- og 
datakommunikasjon til og fra flere brukere og steder; 
maskinvare og programvare for å muliggjøre 
videokonferanse, videotelefoni, video- og 
talekommunikasjon og for utvikling av konvergert tale, 
video og data via digitale nettverk; programvare til 
datamaskin; telekommunikasjon programvare. 

  Klasse 35   Tjenester innen detaljhandel knyttet til apparater for 
videokonferanser; tjenester innen detaljhandel knyttet 
til programvare og maskinvare; utleie av databaser; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
til telekommunikasjon, lyd, video og interaktive 
apparater, samt komponenter og systemer 
(maskinvare), konsulenttjenester og 
rådgivningstjenester knyttet til alle forannevnte 

tjenester. 
  Klasse 38   Elektronisk overføring av data og dokumenter via 

datamaskiner og internett; telekommunikasjon, 
herunder overføring av meldinger, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold, direktesendt og forhåndsinnspilt, 
via internett; videokonferanser; fremskaffe apparater for 
videokonferanser; direkte overføring av audiovisuelt 
materiale på internett;  elektronisk tilgang til 
videokonferansetjenester; utleie av videokonferanse- 
og telekommunikasjonsapparater; utleie av multimedia 
kommunikasjonsapparater og -enheter, samt apparater 
og enheter for kommunikasjon mellom flere parter; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle ovenfor 
nevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangere og gjennomføre kongresser, konferanser og 
symposier. 

  Klasse 42   Tilby nettbasert programvare; hotell for, (hosting) 
websider; utleie av dataservere; tjenester fra IKT-
spesialister for sikkerhet innen digitaliserte 
kommunikasjonsnettverk; informasjons og 
rådgivningstjenester i IKT-feltet knyttet til sikkerhet på 
internett og andre nettverk, herunder sikker overføring 
av data og informasjon; tjenester tilknyttet IKT-
spesialister innen kontroll av datanettverk for 
sikkerhetsformål, inkludert bruk av brannmurer; design 
av programvare og maskinvare for telekommunikasjon 
og overføring av lyd og video via Internett; 
programvareutvikling for telekommunikasjon, overføring 
av data og lyd; tilby nettbasert programvare for 
nedlastning; design, opprettelse og vedlikehold av 
nettsteder for telekonferanse og videokonferanse, 
videokonferanser, videopost, konferanserom og 
arrangementer over video; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av programvare; elektronisk lagring av filer 
og dokumenter for andre; rådgivningstjenester og 
informasjon innen IKT relatert til koding og dekoding av 
data; tjenester fra IKT-spesialister i sammenheng med 
brukerautentisering innen området for tale- og 
datakommunikasjonsbaserte nettverkstjenester; hotell 
for, (hosting), av databaser tilgjengelige over nett, og 
søkbare databaser over nett; konsulenttjenester og 
rådgivning knyttet til alle nevnte overnevnte tjenester. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av materiell 
eiendom og enkeltpersoner, herunder overvåkings- og 
inspeksjonskamera-tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297629 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201714563 
(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: 
 NORSK ROMSENTER, Drammensveien 165, 0277 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Akustiske alarmapparater; Akustiske koplingsenheter; 

Analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 
Antenner; Apparater for lydgjengivelse; Apparater for 
lydopptak; Apparater for omtapping av oksygen; 
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Apparater for oppladning av elektriske akkumulatorer; 
Apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og 
overføring av lyd; Apparater for presisjonsmåling; 
Apparater og instrumenter for kjemi; Apparater og 
instrumenter for astronomi; Avstandsmåleapparater; 
Avstandsmålere; Beskyttelsesklær mot ulykker, stråling 
og brann; Brytere, [elektrisitet]; Databærere [optiske]; 
Databehandlingsapparater og -innretninger; 
Datamaskiner; Dataprogrammer [innregistrerte på 
databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; Dataspillprogrammer; Densimeter 
[tetthetsmåler]; Disketter [magnetiske]; Disketter 
[Optiske]; Doseringsapparater; Dybdemålere; 
Elektriske apparater for kontroll og overvåkning; 
Elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; 
Elektroniske oppslagstavler; Elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare]; Fartsmålere; Frekvensmålere; 
Gassmålere; Hologrammer; Kontrollapparater, 
elektriske; Kort med integrerte kretser [smartkort]; 
Måleinstrumenter; Meteorologiske ballonger; 
Meteorologiske instrumenter; Mikroskoper; Operative 
programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
Oppmålingsinstrumenter; Radarer; Radioapparater; 
Radiomaster; Satelittnavigatorer; Satellitter for 
vitenskapelig bruk; Senderapparater for elektroniske 
signaler; Skanner [databehandlingsutstyr]; 
Trykkmålere; Veieapparater og -instrumenter; 
Vindstyrkemålere. 

  Klasse 12   Jetmotorer for landkjøretøyer; Luftbefordringsmidler; 
Luftskip; Romfarttøyer. 

  Klasse 13   Eksplosiver; Pyrotekniske produkter; Raketter; 
Torpedoer. 

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; Bakteriologisk 
forskning; Biologisk forskning; Design av 
computersystemer; Driftstjenester for servere; 
Elektronisk datalagring; Fjernovervåking av 
datasystemer; Forskning i forbindelse med miljøvern; 
Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Fysikk-forskning; Geologisk forskning; 
Industridesign; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
Kalibreringstjenester; Kartografitjenester; Kjemiske 
undersøkelser; Klinisk utprøving; Konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; Kvalitetskontroll; Landmåling; 
Materialtesting; Mekanisk forskning; Meteorologisk 
informasjonstjeneste; Nettskytjenester; Oppdatering av 
dataprogrammer; Oppmåling; Programmering for 
datamaskiner; Prosjektstudier [tekniske]; Tegning 
[industridesign]; Teknisk forskning; Tilveiebringelse av 
vitenskapelig informasjon, rådgivning og 
konsulentbistand vedrørende karbonavtrykk; 
Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av 
datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold 
av dataprogrammer og software; Vitenskapelig 
forskning; Vitenskapelige laboratorietjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297630 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201714614 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOTS TECHNOLOGIES AS, Wessels gate 11 A, 0165 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Databehandlingsutstyr, datamaskiner; 

dataprogramvare. 
  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: 2018.04.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 297631 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201714616 
(220) Inndato: 2017.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

Love Supreme 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297632 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201715066 
(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: 
 KIRKENES TRELAST AS, Johan Knudtzens gate 25, 

9900 KIRKENES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297633 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201711454 
(220) Inndato: 2017.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ePorter Ltd., 36 Ray Lea Close, GB-SL68QW 
MAIDENHEAD, BERKSHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 NORPATENT NATALIA ØVSTEGÅRD, Åregjerdet 18, 

6030 LANGEVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Paraplyer, Håndtaker til paraply; Paraply-stokk; 
Paraply poser; Paraplyrammer; Paraply ringer; 
Teleskopiske paraplyer; Golf paraplyer; Patio 
paraplyer; Hage paraplyer; Utendørs paraplyer; 
Paraplyer for barn; Parasoller; Vesker til paraplyer; 
Dekk for paraplyer; Rammer for paraplyer; Ribber 
(Paraply eller parasoll -); Metall deler av paraplyer; 
Strandparasoller; Spaserstokk - paraplyer; Rammer for 
paraplyer eller parasoller, Kortholdere, Vesker (Klær-, 
Camper-, Carrier-, Casual-, Clutch-, Duffel-, Fly-, Skinn-
, Bagasje-, Skole-, Barbering-, Shopping-, Skulder-, 
Toalett-, Toalettsaker-, Verktøy-,Håndklær-, Reise-), 
Koffert og reisevesker, Kredittkortholdere laget av 
Imitert skinn, Kredittkort holdere laget av lær, 
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Håndvesker, Håndvesker laget av imitert skinn, 
Håndvesker laget av lær, Håndtak til paraplyer, 
Skinnvesker, Skovesker, Billettholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297634 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201804642 
(220) Inndato: 2018.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOLVE HANSEN DESIGN, Skullerudbakken 12A, 
1189 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Kunstverk av papir; Veggmalerier; Illustrerte veggkart; 

Bilder; Grafiske trykk; Grafiske kunsttrykk; Fotografier 
[trykte]; Malerier 

  Klasse 42   Industriell og grafisk kunstdesign; Design av 
kunsthåndverk; Datastyrt grafisk design 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 297635 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716065 
(220) Inndato: 2017.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

BULLDOG FRA PETTERØE’S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PM Tobakk Norge AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, 
Norge 

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

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

  Klasse 34   Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter; sigarer, 
sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne 
sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, 
kretek; snus; tobakkerstatninger (ikke for medisinske 
formål); elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med 
formål for å oppvarmes; elektroniske enheter og deler 
som har formål å varme sigaretter eller tobakk for å 
utløse nikotininneholdende aerosol for inhalering; 
flytende nikotinløsninger for bruk i elektroniske 
sigaretter; artikler for røkere, sigarettpapir, 
sigarettmunnstykker/sigaretthylser, sigarettfiltre, 
tobakksesker, sigarettbokser, askebegere, piper, 
lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere, 
fyrstikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 297636 
(151) Reg.dato.: 2018.04.18 
(210) Søknadsnr.: 201716433 
(220) Inndato: 2017.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.08 
(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   Softwareapplikasjoner; elektroniske publikasjoner. 
  Klasse 16   Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp 

og/eller papir. 
  Klasse 29   Hurtigmat bestående av kjøtt, fisk, fjærkre vilt, 

kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og tilberedte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, 
melkeprodukter og/eller spiselige oljer og fett; 
melkebaserte drikkevarer; milkshake. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. 

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføringstjenester; markedsføring av kioskvarer 
for andre; engros- og detaljhandel med kioskvarer, 
kolonial- og dagligvarer; kommisjonærvirksomhet for 
lotteri- og pengespill; organisering, drift og overvåkning 
av kundelojalitetsprogrammer; organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer. 

  Klasse 36   Tilveiebringelse av kontanter og andre utbetalinger 
ved kredittkortbruk som del av et 
kundelojalitetsprogram; utstedelse av verdibevis som 
belønning for kundelojalitet; betalingstjenester; 
kredittjenester. 

  Klasse 43   Mattilberedningstjenester; tilberedning av mat- og 
drikkevarer; bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
servering av mat og drikke; cafévirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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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: 0877812 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201713483 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kone-Ketonen Oy, Kehätie 25, FI-64100 

KRISTIINANKAUPUNKI, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Harvesting machines and parts therein, especially log 
feeders, feeder tracks, saw bars, sprocket wheels and 
declimbing knives. 

  Klasse 9   Measuring devices for tree harvesting. 
  Klasse 12   Vehicles for the forest and agricultural industry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0914364 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201709645 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CLAVE DENIA, S.A., Ctra. Nacional 332, Km. 197, ES-
03760 ONDARA (ALICANTE), Spania 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Retail sale services in stores of electronic devices, 
transmission or reproduction of sound or images, cell 
phone covers, magnetic data carriers, recording discs, 
compact discs, DVDs and other digital recording media, 
glasses, sunglasses, calculating machines, paper and 
cardboard, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office requisites, except 
furniture, adhesives for stationery or household 
purposes, drawing materials and materials for artists, 
paintbrushes, films and bags for wrapping and 
packaging, printers' type, printing blocks, Leather and 
imitations of leather, animal skins and hides, luggage 
and carrying bags, umbrellas and parasols, walking 
sticks, whips, harness and saddlery, collars, glasses, 
sun glasses, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
household or kitchen utensils and containers, furniture, 
textiles and substitutes for textiles, household linen, 
curtains of textile or plastic, clothing, footwear, 
headgear, hair decorations, false hair, toys, novelty 
toys for parties; sales promotion services, 
dissemination of advertising material for gift, decoration 
and fashion articles. 

  Klasse 39   Storage, supply, warehousing and distribution of gift, 
decoration and fashion articles. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1222368 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EASTSPRING INVESTMENTS SERVICES PTE. LTD., 

10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial 
Centre Tower 2, SG-018983 SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; investment services; international 

and domestic fund investment; discretionary investment 
management services; investment advisory and 
analysis services; mutual funds; pensions services; 
securities brokerage; trusteeship; financial portfolio 
management; mutual fund, pension and trust 
administration services; real estate management 
services; preparation of financial records and 
investment records; financial management and 
advisory services in relation to mutual funds and 
collective investment schemes; financial advisory 
services in relation to financial investment and 
planning; financial advice; credit services; investment 
banking; corporate finance, venture capital financing, 
venture capital fund management, venture capital 
management; securities underwriting; derivative and 
currency exchange services; provision of information, 
advice and consultancy relating to securities, finance 
and investment; interactive database information 
services relating to securities; insurance and 
reinsurance services; providing information, including 
online, about insurance, financial and monetary affairs 
and real estate affairs; provision of real estate loans; 
real estate agency services; real estate brokerage; real 
estate consultancy; real estate financing; real estate 
insurance services; real estate investment advice; real 
estate investment management; real estate investment 
services; real estate lease renewal services; real estate 
lease surrender services; real estate leasing; real 
estate licensing; real estate management; real estate 
selection and acquisition (on behalf of others); real 
estate services relating to real estate or property 
development; rental of real estate; research services 
relating to real estate; stock and station agencies (real 
estate services); subdivision of real estate (real estate 
services); valuation of real estate; financial loan 
services; loan financing; loan guarantees; guaranteeing 
loans; mortgage loans; personal loan services; 
provision of loans; provision of mortgage loan 
insurance; loans against securities; revolving loan 
services; syndicated loans; advisory services relating to 
loan and loan recovery services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1250534 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201713110 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HYDRA LIGHT INTERNATIONAL PTY LTD, Suite 31, 
Waterman Business Centre, 64 Victor Crescent, AU-
Vic3805 NARRE WARREN, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries; batteries for lighting; batteries for 

pocketlamps; battery packs; cell phone battery 
chargers; electrical cells and batteries; light emitting 
diodes (LEDs); portable radios; radios; wet cell 
batteries. 

  Klasse 11   Flashlights; portable battery-operated lights that can 
be placed on surfaces where other light sources are 
unavailable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1274224 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201713485 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405AR UDEN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Beds, bedsteads; bed bases; bedding (except linen); 

bed frames of wood; mattresses, spring mattress, box 
springs; mattress support; cushions; furniture, bedroom 
furniture. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bedding; bed linen; duvets; blankets, sheets; 
mattress fabrics, mattress protectors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1295678 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201713486 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the letters "IGN" to the right of a 

design which consists of a four-pointed star over a 
circle. 

(730) Innehaver: 
 IGN Entertainment Inc, 625 2nd Street, 3rd Floor, US-

CA94107 SAN FRANCISCO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Providing on-line information in the field of video 
games and computer games, motion picture film, 
television and comic books via the Internet; providing 
an on-line computer database in the field of video and 
computer games, motion picture film, television and 
comic books; entertainment services in the nature of 
on-line non-downloadable videos and photographs in 
the field of computer games and video games, motion 
picture film, television shows and comic books; 
entertainment services in the field of providing on-line 
reviews of computer and video games, motion picture 
films, television shows and comic books; providing on-
line non-downloadable video programs via a website in 
the field of computer games, video games and 
entertainment news; on-line electronic newsletters 
delivered by email in the field of computer games, 
video games and entertainment news; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
on-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest, computer 
games and video games, motion picture film, music, 
television, sports, and entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300902 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201702290 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., Diehlgasse 
27, AT-1050 WIEN, Østerrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 15   Strings for musical instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1312221 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201713487 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 WHAMISA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 WHAMISA 
(730) Innehaver: 

 ENS Korea Co., Ltd., Hanam Venture Center #302, 
239, Geomdansan-ro, Hanam-si, KR-GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; body and beauty care cosmetics; cosmetic 

preparations for skin care; hair colorants; cosmetics for 
the face and body; cosmetic preparations for slimming 
purposes; perfumes; hair conditioners; mask pack for 
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; pre-moistened cosmetic tissues; soaps (not for 
personal use); cleaning preparations; beauty soap; 
shampoos; hand cleaners; dentifrices; oils for perfumes 
and scents; cosmetics for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1318528 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201713116 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HYDRA LIGHT INTERNATIONAL PTY LTD, Suite 31, 
Waterman Business Centre, 64 Victor Crescent, AU-
Vic3805 NARRE WARREN, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries; batteries for lighting; batteries for 

pocketlamps; battery packs; cell phone battery 
chargers; electrical cells and batteries; light emitting 
diodes (LEDS); portable radios; radios; wet cell 
batteries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1326255 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201700077 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.02, DE, 30 2016 107 

045 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Langemarckstrasse 

4-20, DE-28199 BREMEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, caffeine-

free coffee; tea, tea-based and coffee-based beverages 
and preparations for such beverages; iced coffee; iced 
tea; cocoa, cocoa-based and chocolate-based 
beverages and preparations for making such 
beverages; sugar, natural sweeteners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1327539 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201700438 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WITRADIS, 18 AV DU MARCHE, FR-44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising;  online advertising on a computer 

network; communication (public relations);  services 
provided by a franchiser, namely assistance in running 
or managing commercial businesses within a network 
of shops;  help and advice for business organization 
and management in the context of franchise networks;  
business reports and information relating to franchises; 
advice in marketing and internal and external 
communication;  management consulting; advertising 
strategy consulting;  business information and 
consulting; personnel management consultancy;  
conducting of commercial events within a commercial 
network; computerized file management;  inventory 
management services;  telephone marketing services;  
secretarial services;  outsourcing services (business 
assistance); commercial business management;  office 
functions; commercial administration; outdoor 
advertising;  hosting of events at outlet stores; 
assistance and support to industrial or commercial 
companies in their business operation;  cost price 
analysis;  market analyses;  company audits 
[commercial analyses];  employment agencies;  
accounting; personnel recruitment;  window layout 
design and decoration; demonstration of goods;  
distribution of samples; commercial business appraisal; 
drawing up of statements of accounts;  customer 
satisfaction surveys; compilation of statistics; 
computerized file management;  business information; 
providing of commercial know-how;  organization of 
exhibitions for commercial purposes;  organization of 

trade fairs for business purposes;  economic 
forecasting; distribution of loyalty cards and gift 
vouchers;  sales promotion services via a customer 
loyalty service using loyalty cards, discount cards;  data 
search in computer files for others;  business research; 
compilation of commercial or advertising data in a 
database;  press relations;  public relations; business 
inquiries;  document reproduction; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; systematization of data in a central 
file; administrative processing of purchase orders; the 
bringing together for the benefit of others of wines, 
alcoholic and non-alcoholic beverages (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently 
view and purchase these goods by any means, 
including in a general catalog of goods, on direct mail 
order advertising or on a commercial web site; 
business services enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods and services via retail 
outlets, wholesale outlets, via mail order catalogs or via 
electronic means (web sites, home-shopping television 
programs). 

  Klasse 39   Dispatch of alcoholic beverages;  transport; packing 
and storage of these same goods; parcel delivery;  
delivery services. 

  Klasse 43   Preparation of take-away meals and dishes; catering 
(meals). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1331857 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201702108 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AROMATIKA LTD., 7-9 Nyzhniy Val str., UA-04071 

KIEV, Ukraina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332805 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201702251 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.03.05, JP, 2015-

020073#@#2015.03.26, JP, 
2015-027770#@#2015.05.27, 
JP, 2015-050230 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spiber Inc., 234-1, Aza Mizukami, Kakuganji, 
Tsuruoka-shi, JP-997-0052 YAMAGATA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Cell culture medium for scientific or research use, 

other than for medical or veterinary use; biological 
cultured tissue, other than for medical and veterinary 
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use; rubber reinforcing agent containing proteins; 
rubber reinforcing agent; chemical preparations 
containing proteins for scientific purposes, other than 
for medical or veterinary use; chemical preparations for 
scientific purposes, other than for medical or veterinary 
use; chemical reagents containing proteins, other than 
for medical or veterinary purposes; chemical reagents, 
other than for medical or veterinary purposes; industrial 
chemicals; protein, raw material; polypeptide, raw 
material; unprocessed plastics including fibers; plastics 
including fibers in primary form; unprocessed plastics, 
plastics in primary form; synthetic resins, unprocessed.

  Klasse 5   Cell culture medium for medical and veterinary use; 
biological cultured tissue for medical and veterinary 
use; chemical preparations containing proteins for 
medical and veterinary use; chemical preparations for 
medical and veterinary use; diagnostic media for 
bacteriological cultures; diagnostic reagents for medical 
purposes; biological chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; biological preparations for medical 
purposes; chemical preparations for medical purposes; 
chemical preparations for sanitary purposes; 
pharmaceutical preparations; reagent paper for medical 
purposes; oiled paper for medical purposes; wrapping 
wafers for medicine doses; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; eyepatches for medical 
purposes; ear bandages; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages 
for dressings; liquid dressings; breast-nursing pads; 
dental materials; diapers; diaper covers; cotton swabs 
for medical use. 

  Klasse 9   Ear plugs for divers; lifejackets; safety nets; safety 
harnesses, other than for vehicles or sports purposes; 
fire escape ladders; life-saving apparatus and 
equipment; fire extinguishers; fire hose; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; safety 
helmets for protection against accidents; protective 
helmets; vehicle breakdown warning triangles; road 
signs, luminous or mechanical; breathing apparatus for 
divers; diving suits; laboratory apparatus and 
instruments; solar batteries; batteries and cells; electric 
wires and cables; magnetic cores; resistance wires; 
fuel cell electrodes; fire boats; structural parts for fire 
boats; parts and fittings for fire boats; satellites for 
scientific purposes; structural parts for satellites for 
scientific purposes; parts and fittings for satellites for 
scientific purposes; fire engines; structural parts for fire 
engines; parts and fittings for fire engines; dust masks; 
gas masks; welding masks; protecting masks; 
garments and clothes for protection against fire; 
disaster prevention hoods; clothing for protection 
against accidents; bullet-proof vests; bullet-proof 
clothing; flame-retardant balaclavas; knee-pads for 
workers; elbow-pads for workers; gloves for protection 
against accidents; protective helmets for sports; swim 
floats for safety purposes; weight belts for scuba diving; 
air tanks for scuba diving; regulators for scuba diving; 
wet suits for scuba diving; gloves for divers; buoyancy 
bladders for diving; shoes for protection against 
accidents and fire; eye glasses; spectacle cases; sun 
glasses; cases for sun glasses; goggles for sports; 
goggles for protection against dust; protective goggles; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; heat-protection helmets; mouth 
guards for sports. 

  Klasse 10   Medical stents; medical catheters; medical tubing; 
suture apparatus, for medical purposes; surgical 
instruments; artificial orthopedic implants; orthopedic 
articles; surgical apparatus and instruments; 
therapeutic apparatus and instruments; diagnostic 
apparatus and instruments for medical purposes; 
dental machines and apparatus; veterinary apparatus 
and instruments; auxiliary medical devices; medical 
apparatus and instruments; suture materials for 
medical purposes; surgical sutures; pacifiers for babies; 
ice bag pillows for medical purposes; triangular 
bandages; supportive bandages; bandages for joints, 

anatomical; bandages, elastic; surgical catguts; feeding 
cups for medical purposes; dropping pipettes for 
medical purposes; teats; medical ice bags; medical ice 
bag holders; baby bottles; nursing bottles; finger guards 
for medical purposes; contraceptives, non-chemical; 
artificial tympanic membranes; prosthetic or filling 
material, not for dental use; ear plugs for sleeping; ear 
plugs for soundproofing; ear picks; gloves for medical 
purposes; sanitary masks; ear plugs for swimming; 
rollator and their parts and fittings; medical and 
orthopeadic products, namely, orthopedic braces, 
orthopedic belt, ankle braces for medical purposes, 
ankle supports for medical purposes, ankle sleeves for 
medical purposes, knee braces for medical purposes, 
knee supports for medical purposes, knee sleeves for 
medical purposes, elbow braces for medical purposes, 
elbow supports for medical purposes, elbow sleeves for 
medical purposes, wrist braces for medical purposes, 
wrist supports for medical purposes, wrist sleeves for 
medical purposes, compression gloves for medical 
purposes, back braces for medical purposes, back 
supports for medical purposes, back stabilizers for 
medical purposes, shoulder braces for medical 
purposes, shoulder sleeves for medical purposes, thigh 
supports for medical purposes, thigh sleeves for 
medical purposes, calf/shin supports for medical 
purposes, finger guards for medical purposes, hand 
guards for medical purposes, neck guards for medical 
purposes, belts for medical purposes, abdominal belts 
for medical purposes and corsets for medical purposes.

  Klasse 12   Tipping apparatus, parts of railway freight cars and 
their parts and fittings; pusher cars for mining and their 
parts and fittings; traction engines and their parts and 
fittings; ropeways for cargo or freight handling; parts 
and fittings for ropeways for cargo or freight handling; 
puller cars for mining; parts and fittings for puller cars 
for mining; shafts, axles or spindles for land vehicles; 
bearings for land vehicles; shaft couplings or 
connectors for land vehicles; power transmissions and 
gearings for land vehicles; idling pulleys for land 
vehicles; reversing gears for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; belt pulleys for land vehicles; 
power transmission belts for land vehicles; toothed 
wheels or gears for land vehicles; speed change gears 
for land vehicles; fluid couplings for land vehicles; 
hydraulic torque converters for land vehicles; links for 
land vehicles; roller chains for land vehicles; shock 
absorbers for land vehicles; springs for land vehicles; 
brakes for land vehicles; cone brakes for land vehicles; 
disc brakes for land vehicles; band brakes for land 
vehicles; block brakes for land vehicles; parachutes 
and their parts and fittings; tankers and their parts and 
fittings; yachts and their parts and fittings; boats and 
their parts and fittings; tug boats and their parts and 
fittings; naval vessels, namely warships and their parts 
and fittings; cargo ships and boat; parts and fittings for 
cargo ships and boats; air-cushion vehicles and their 
parts and fittings; ships' hulls; components for ships; 
vessels and their parts and fittings; air balloons and 
their parts and fittings; airships and their parts and 
fittings; gliders and their parts and fittings; helicopters 
and their parts and fittings; space vehicles and their 
parts and fittings; aircraft fuselages; components for 
aircraft; aircraft and their parts and fittings; funiculars 
and their parts and fittings; ropeways, not for cargo 
handling; parts and fittings for ropeways, not for cargo 
handling; ski lifts and their parts and fittings; 
undercarriages, for railway cars, and their parts and 
fittings; undercarriages for vehicles and their parts and 
fittings; bodies of railway cars; railway rolling stock and 
their parts and fittings; snowmobiles and their parts and 
fittings; trolley buses and their parts and fittings; fork lift 
cars and their parts and fittings; armored vehicles and 
their parts and fittings; bodies for vehicles; components 
for automobiles; automobiles and their parts and 
fittings; components for two-wheeled motor vehicles; 
components for bicycles; two-wheeled motor vehicles 
and their parts and fittings; bicycles and their parts and 
fittings; luggage carriers for motorcycles; tandem seat 
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bags [motorcycle fittings]; electric vehicles and their 
parts and fittings; tires for vehicle; wheels for vehicle; 
inner tubes for vehicle tires; door panels for vehicles; 
seat covers for vehicles; vehicle seats; child restraints 
for vehicle seats; safety seats for children for 
automobiles; door panels for land vehicles; roof panels 
for land vehicles; holding tops of automobiles; remote 
control vehicles, other than toys; parts and fittings for 
remote control vehicles, other than toys; tires and inner 
tubes of tires for remote control vehicles, other than 
toys; carrier tricycles and their parts and fittings; tires 
and inner tubes of tires for carrier tricycles; rickshaws 
and their parts and fittings; tires and inner tubes of tires 
for rickshaws; sleighs and their parts and fittings; sleds 
vehicles and their parts and fittings; trolleys and their 
parts and fittings; tires and inner tubes of tires for 
trolleys; carts and their parts and fittings; tires and inner 
tubes of tires for carts; horse drawn carriages and their 
parts and fittings; tires and inner tubes of tires for horse 
drawn carriages; bicycle trailers and their parts and 
fittings; tires and inner tubes of tires for bicycle trailers; 
shopping carts and their parts and fittings; tires and 
inner tubes of tires for shopping carts; tires and inner 
tubes of tires for rollator; wheelchairs and their parts 
and fittings; tires and inner tubes of tires for 
wheelchairs; baby carriages and their parts and fittings; 
tires and inner tubes of tires for baby carriages; baby 
buggies and their parts and fittings; tires and inner 
tubes of tires for baby buggies. 

  Klasse 17   Plastic semi-worked products that contains fibers; 
plastic semi-worked products; rubber containing fibers, 
raw or semi-worked; rubber, raw or semi-worked; 
asbestos safety curtains; gaskets; junctions for pipes, 
not of metal; packings; floating anti-pollution barriers; 
anti-dazzle films for windows; plastic film other than for 
wrapping; plastic films for shielding ultraviolet rays; 
fiber made from protein which is produced by genetic 
recombination, not for textile use; fiber made from 
protein, not for textile use; fiber made of protein, not for 
textile use; plastic fibers, not for textile use; chemical 
fiber, not for textile use; elastic yarns, not for textile 
use; fiber thread and yarn made from protein which is 
produced by genetic recombination, not for textile use; 
fiber thread and yarn made of protein, not for textile 
use; chemical fiber yarn and thread, not for textile use; 
electrical insulating materials; valves of rubber or 
vulcanized fiber, not including machine elements; 
washers of rubber or vulcanized fiber; rock wool; slag 
wool; rubber thread and covered rubber yarn, not for 
textile use; insulating gloves; rubber cords and laces; 
industrial packaging containers of rubber; rubber 
stoppers; rubber lids and caps for industrial packaging 
containers; plastic sheeting for agricultural purposes; 
condenser paper; vulcanized fiber; soundproofing 
materials of rock wool, not for building purposes. 

  Klasse 18   Industrial packaging containers of leather; industrial 
packaging containers of imitation leather; leather 
cases; attaché cases; suitcases; trunks; card cases, 
notecases; briefcases; wallets; straps for luggage; 
rucksacks; backpacks; rucksacks and backpacks which 
are attachable to a tandem seat of motor bicycles; 
garment carriers or garment bags; shoulder bags; 
gladstone bags; carry-on bags; handbags; Boston 
bags; diaper bags; waist bags; sport bags; tote bags; 
charm bags [omamori-ire]; business card cases; 
shopping bags; purses; key cases; vanity cases [not 
fitted]; umbrellas and their parts; parasols, sun 
umbrellas; beach umbrellas, beach parasols; bags for 
umbrellas; umbrella covers; umbrella handles; metal 
parts of umbrellas; frames for umbrellas; walking sticks; 
canes; metal parts of canes and walking-sticks; 
handles for canes and walking sticks; parts of canes; 
saddlery; harnesses; clothing for domestic pets; leather 
and fur, unworked or semi-worked; synthetic leather; 
imitation leather; rawhides and raw skins; fur; faux fur; 
leather cloth; sashes for carrying babies. 

  Klasse 20   Loading pallets, not of metal; beehives [hive boxes or 
honeycombs]; hairdresser's chairs; barbers' chairs; 
valves of plastics, not including machine elements; 

reservoirs, not of metal or masonry; containers for 
transport, not of metal; curtain fittings; metal-substitute 
plastic fasteners; nails, wedges, nuts, screws, tacks, 
bolts, rivets and casters, not of metal; washers, not of 
metal, rubber and vulcanized fiber; tent pegs, not of 
metal; locks, non-electric, not of metal; cushions; 
pillows; mattresses; industrial packaging containers of 
wood, bamboo or plastics; embroidery frames and 
hoops; nameplates and door nameplates, not of metal; 
flagpoles; hand-held flat fans; hand-held folding fans; 
stakes for plants or trees; beds for household pets; dog 
kennels; nesting boxes for small birds; step ladders and 
ladders, not of metal; letter boxes, not of metal or 
masonry; hat hooks, not of metal; hand-held 
supermarket shopping baskets, not of metal; water 
tanks for household purposes, not of metal or masonry; 
hanging boards [Japanese style pegboards using 
positional hooks]; tool boxes, not of metal; towel 
dispensers, not of metal; furniture; indoor window 
blinds; blinds of reed, rattan or bamboo [sudare]; bead 
curtains for decoration; window shades; wind chimes; 
oriental single panel standing partition [tsuitate]; 
oriental folding partition screens [byoubu]; benches; 
advertising balloons; upright signboards of wood or 
plastics; decorations of plastic for foodstuffs; coffins; 
funerary urns; household shinto alters [Kamidana]; 
Buddhist family altars [Butsudan]; lecterns; cradles; 
infant walkers; mannequins; costume display stands; 
sleeping bags for camping; picture frames; plaster 
sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; 
tusks, raw or partly worked material; artificial tusks; 
whalebones; artificial whalebones; shells and crusts; 
artificial shells and crusts; animal horns; artificial horns; 
ivory, unworked or partly worked material; artificial 
ivory; animal teeth; artificial animal teeth, other than for 
medical or veterinary use; tortoiseshells, unworked or 
partly worked material; artificial tortoiseshells; animal 
bone, unworked or partly worked material; artificial 
animal bone, other than for medical or veterinary use. 

  Klasse 22   Raw fibrous textile materials; silk fibers and raw silk; 
chemical fiber for textile use; raw textile fibers made 
from protein which is produced by genetic 
recombination; raw textile fibers made from protein; raw 
textile fibers made of protein; raw textile fibers; ropes, 
not of metal; chemical fiber cordage; cordage; knitted 
cords; chemical fiber cord; chemical fiber netting; 
netting, not of metal; industrial packaging containers of 
textile; cotton waddings for clothes; hammocks; stuffing 
materials, not of rubber, plastics, paper or cardboard; 
mountaineering ropes; tents for mountaineering or 
camping; ground cloths; sails for windsurfing; 
tarpaulins, not for ships; tents, not for camping; 
awnings made of reed; awnings; wax ends; cattle hair, 
raccoon dog hair, and horsehair [[not for textile use, not 
for brushes]; feathers and downs; artificial feathers and 
downs. 

  Klasse 23   Yarns and threads made from protein which is 
produced by genetic recombination for textile use; 
yarns and threads made from protein for textile use; 
yarns and threads made of protein for textile use; 
chemical-fiber threads and yarns for textile use; yarns 
and threads for textile use; mixed spun thread and 
yarn; silk thread and yarn; thread. 

  Klasse 24   Woven fabrics made from protein which is produced 
by genetic recombination; woven fabrics made from 
protein; woven fabrics made of protein; silk fabrics; 
chemical fiber fabrics; woven fabrics; knitted fabrics 
made from protein which is produced by genetic 
recombination; knitted fabrics made from protein; 
knitted fabrics made of protein; knitted fabrics of silk 
yarn; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; knitted 
fabrics; felt and non-woven textile fabrics made from 
protein which is produced by genetic recombination; felt 
and non-woven textile fabrics made from protein; felt 
and non-woven textile fabrics made of protein; felt and 
non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof 
cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filtering 
materials of textile; towels of textile; handkerchiefs; 
Japanese general wrapping cloth [furoshiki]; household 
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linen; woven textile goods for personal use; mosquito 
nets; bedsheets; futon quilts; futon quilt cases of textile; 
futon ticks, namely, unstuffed futon covers not of paper; 
pillowcases and pillow slips; sheets of textile; mattress 
covers; bed clothes; blankets; table napkins of textile; 
dish towels for drying; shower curtains; banners and 
flags, not of paper; toilet seat covers of textile; seat 
covers of textile; bed covers; loose covers for furniture; 
wall hangings of textile; curtains; table cloths, not of 
paper; table linen of textile; draperies, namely thick 
drop curtains; shrouds, namely sheets for wrapping 
corpses; shrouds for dressing a corpse for funeral 
[kyokatabirakimono]; red-and-white striped curtains; 
black-and-white striped curtains; billiard cloth [baize]; 
labels of cloth; cloth for tatami mat edging ribbons. 

  Klasse 25   Clothing; sleep masks; aprons; mufflers; socks and 
stockings other than special sportswear; puttees and 
gaiters: fur stoles; shawls; scarves; tabi, namely 
Japanese style socks; tabi covers, namely Japanese 
style socks covers; gloves and mittens [clothing]; 
motorcycle gloves; arm sleeves; neckties; neckerchiefs; 
bandanas; thermal arm sleeves; thermal leg sleeves; 
wristbands; neck warmers; hand warmers [fingerless 
gloves]; sports stockings; ear muffs [clothing]; 
stockings; leg warmers; cloth bibs; armpit sweat-
absorbent pads for clothing; armpit sweat-absorbent 
pads (underwear); underwear; swimwear; swimming 
caps; headgear for wear; balaclavas; hoods; nightcaps;
garters; sock suspenders; suspenders; waistbands; 
belts for clothing; footwear, other than special footwear 
for sports; heelpieces for shoes and boots; insoles for 
shoes and boots; shoe soles; inner soles for shoes and 
boots; toe caps, parts of footwear; non-slipping devices 
for footwear; masquerade costumes; clothes for sports; 
wristbands; underwear for sports; special footwear for 
sports; climbing footwear; trekking boots; insoles for 
special footwear for sports; soles for special footwear 
for sports; inner soles for special footwear for sports. 

  Klasse 26   Shuttles for making fishing nets; hosiery loom 
needles; needles; eyelets for clothing; tapes, semi-
finished; ribbons; knitted raschel lace fabrics; 
embroidery lace fabrics; tufts and tassels, semi-
finished; braids; knitting sticks; sewing boxes; sewing 
thimbles; pin and needle cushions; boxes for needles; 
armband for holding sleeves; insignias for wear, not of 
precious metal; buckles for clothing; badges for wear, 
not of precious metal; brooches for clothing; bonnet 
pins, not of precious metal; ornamental adhesive 
patches for jackets; brassards; hair ornaments; hair 
bands; hair barrettes; fake hair; wigs; hair nets; buttons; 
beads for handicraft work; snap fasteners; slide 
fasteners and zippers; belt buckles; hooks and eyes; 
hook and pile fastening tapes; artificial flowers; false 
beards; false moustaches; hair curlers, non-electric; 
shoe ornaments, not of precious metal; shoe eyelets; 
shoe laces; metal fasteners for shoes and boots; 
haberdashery, except thread. 

  Klasse 27   Bath mats for wash places; bath mats; Japanese rice 
straw mats [tatami mats]; goza rush mats; surface 
facings of tatami mats; bodies of tatami mats; mushiro 
straw mats; floor coverings; carpets and rugs; mats; 
wall hangings, not of textile; artificial turf; gymnastic 
mats; yoga mats; cases for yoga mats; wallpaper; 
carpets for vehicles. 

  Klasse 28   Fairground ride apparatus; amusement machines, 
automatic and coin-operated; arcade video game 
machines; amusement machines and apparatus for use 
in amusement parks; toys for domestic pets; toys; dolls; 
toy vehicles; toy Christmas trees; decorations for 
Christmas trees; video game machines; go games; 
shogi games, namely Japanese chess; utagaruta, 
namely Japanese playing cards; dice; sugoroku, 
namely Japanese dice games; dice cups; games, 
namely Chinese checkers; chess games; checkers and 
checker sets; conjuring apparatus; dominoes; playing 
cards; hanafuda, namely Japanese playing cards; mah-
jong; board games; parlor games; games and 
playthings for party; games; sports equipment; 
machines for physical exercises; gloves for games; 

rugby implements; bags especially designed for golf 
clubs; bags especially designed for tennis; bags 
especially designed for tennis rackets; bags especially 
designed for table tennis paddle; bags especially 
designed for badminton rackets; bags especially 
designed for skis; bags especially designed for 
snowboards; bags especially designed for surfboards; 
bags especially for sporting article; cases for tennis 
rackets; cases for table tennis paddle; cases for 
badminton rackets; cases for skis; cases for 
snowboards; cases for surfboards; cases for sporting 
articles; protective paddings, parts of sports suits; 
protectors for sports; fishing tackle; cases for fishing 
tackle; accessories of fishing tackle; fishing lines. 

  Klasse 42   Providing technical advice on introducing technology, 
namely biotechnology, regarding products with the use 
of fibers, fiber thread, textile fibers and thread whose 
material is protein; test, analysis, research and 
development services relating to technology, namely 
biotechnology, regarding products with the use of 
fibers, fiber thread, textile fibers and thread whose 
material is protein; providing technical advice on 
introducing technology relating to DNA and genes; test, 
analysis, research and development services relating to 
technology regarding DNA and genes; providing 
technical advice on introducing technology relating to 
biotechnology; test, analysis, research and 
development services relating to technology regarding 
biotechnology; providing technical advice on 
introducing technology relating to biology, chemistry 
and medical science; test, analysis, research and 
development services relating to technology regarding 
biology, chemistry and medical science; providing 
technical advice on introducing technology relating to 
pharmaceuticals, chemicals, cosmetics and foodstuffs; 
test, analysis, research and development services 
relating to technology regarding pharmaceuticals, 
chemicals, cosmetics and foodstuffs; research and 
development relating to method of producing 
chemicals, proteins and genes; providing technical 
advice on introducing technology relating to agriculture, 
livestock breeding or fisheries; test, analysis, research 
and development relating to technology regarding 
agriculture, livestock breeding or fisheries; providing 
technical advice on introducing technology relating to 
laboratory apparatus and instruments; test, analysis, 
research and development relating to technology 
regarding laboratory apparatus and instruments; 
research and development for others; rental of 
computers; rental of computer software and programs; 
rental of memory space on servers; hosting memory 
space on the Internet; rental of laboratory apparatus 
and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1332820 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201702256 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.16, BX, 01319123 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Harmony Relocation B.V., Leeuwenveldseweg 16 M, 
NL-1382LX WEESP, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; rental of 

warehouse; storage and delivery of goods; storage of 
cargo; storage of documentary records; advisory 
services relating to storage of goods; transportation of 
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freight; providing transport by land, sea and air; 
shipping services; arranging travel visas, travel 
documents, residence permits, import documents and 
export documents for removals and shipping abroad; all 
the aforesaid services relating to relocation services; 
removals of computer systems; removal services and 
relocation services, including advice and information on 
removal services and relocation services; moving 
services; removal services and relocation services, 
including the organization and coordination of removal 
services and relocation services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1333884 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201702814 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.22, CH, 693993 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FIMF Fisch International Microsurgery Foundation c/o 

Prof. Ugo Fisch, Forchstrasse 26, CH-8703 
ERLENBACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Provision of access to information via the Internet; 

provision of user access to information on the Internet; 
provision of user access to a global computer network 
and sites online containing information on microsurgery 
operations; provision of user access to platforms on the 
Internet; streaming of audio and video content on the 
Internet; provision of access to platforms and portals on 
the Internet; provision of access to chat lines, chat 
rooms and forums on the Internet, including the mobile 
Internet; transfer and dissemination of information and 
data via computer networks and the Internet; 
dissemination of audiovisual and multimedia content 
via the Internet; transmission of data, audio, video and 
multimedia files, including downloadable files and files 
streamed over a global computer network. 

  Klasse 41   Publication of multimedia material on line; writing of 
multimedia documents in connection with microsurgery 
procedures for teaching and research in printed or 
electronic form; distribution of multimedia documents to 
national and international training and research 
centers, in printed or electronic form; setting up a 
training network between internationally active 
microsurgery centers, namely by means of training in 
the field of microsurgery. 

  Klasse 42   Scientific and medical research and development; 
scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; provision 
of information online relating to microsurgery 
operations from a computer database or the Internet. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1333983 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201702828 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.15, EM, 015549124 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Baked goods, confectionery, chocolate; sugar; natural 
sweeteners; sweets (candy), candy bars and chewing 
gum; cereal bars and energy bars; pastries, cakes, 
tarts and biscuits (cookies); chocolate based products; 
confectionery; confectionery bars; confectionery in 
frozen form; non-medicated confectionery, candy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334160 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201702858 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Worthington Cylinders GmbH, Beim Flaschenwerk 1, 
AT-3291 KIENBERG BEI GAMING, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Heating gas for industrial purposes for cutting and 

soldering; heating gas for the heating of metal and 
metal alloys. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; fuels and 
illuminates; combustible fuels; hydrocarbon fuels; 
including liquefied hydrocarbon gases. 

  Klasse 6   Containers of metal for compressed gas, bottles for 
compressed gas, containers of metal for use in the 
storage of gases, containers of metal for use in the 
transportation of gases, cylinders of metal for gas, 
metal containers for gases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1334291 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201702881 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Combined mark that consists of word part and picture 

part. In the center of the mark there is a picture of a 
plant leaf with a drop of liquid that drip down from it. 
Around the picture there are two circles - the smaller 
one and the bigger one. In between the lines of two 
circles on the upper arc there is a word "AROMATIKA", 
on the bottom arc there is a slogan "trust the power of 
nature". Between the word and the slogan right and left 
there are "asterisks" symbols. There is the word 
"AROMATIKA" located under the picture part. 

(730) Innehaver: 
 AROMATIKA LTD., 7-9 Nyzhniy Val str., UA-04071 

KIEV, Ukraina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335401 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201703378 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.06, GB, 

UK00003168163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company, 1801 California Street, Suite 

4600, US-CO80202 DENVER, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cards; posters; tent cards, drip mats, beer 
mats, coasters; postcards, show cards; cardboard cut-
outs; printed matter; stationery, writing paper, 
envelopes, note pads; writing instruments, pens and 

pencils; directories, magazines; menus; bunting 
[paper], bunting of paper; flags of paper; plastic bags; 
window stickers; framed prints; stickers; car window 
stickers; rosettes of paper; greetings cards; carrier 
bags; cartoon strips; business cards; trading cards, 
trading stickers; serviettes/napkins; calendars; diaries. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs; 
sponges; brushes; glassware; porcelain and 
earthenware; drinking glasses; glass flasks and 
containers; bottle openers; trays; bags/containers for 
keeping food/drinks cool; drink holders for glasses, 
bottles and/or cans to be used with armchair; model 
figures; figurines; plaques of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; drinks containers; pitchers, 
plastic buckets, plastic cups. 

  Klasse 32   Beers, stout, lager, porter and ale; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. 

  Klasse 40   Brewing services. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities; organization, 
arrangement and conducting of festivals, seminars, 
exhibitions and events; provision of information, advice 
and consultancy in relation to all the aforementioned 
services. 

  Klasse 43   Provision of food and drink; restaurant, bar and 
catering services; provision of information, advice and 
consultancy in relation to all the aforementioned 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335920 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201713489 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405AR UDEN, 

Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Mattresses; furniture and bedroom furniture, including 
beds, box springs, waterbeds, air mattresses, bed 
frames, sofa beds and nightstands; bedding, except 
linen; mattress supports; cushions and pillows; mirrors, 
cabinets, wardrobes, chests of drawers, desks, bed 
frames, mesh bases (bed bases), bed bases, mattress 
supports, armchairs, sofas and footstools; and parts for 
all the aforesaid goods. 

  Klasse 22   Stuffing materials (except of rubber or plastics, paper 
or cardboard). 

  Klasse 24   Sheets; fabrics and textile goods, not included in other 
classes; quilts; mattress ticking. 

  Klasse 35   Advertising and sales promotion; brokerage and 
consultancy relating to commercial business by selling 
mattresses, furniture and bedroom furniture, beds, box 
springs, waterbeds, air mattresses, bed frames, sofa 
beds and bedside tables, bedding except linen, 
mattress supports, cushions and pillows, mirrors, 
cabinets, wardrobes, chests of drawers, desks, bed 
frames, mesh bases, bed bases, mattress supports, 
armchairs, sofas and ottomans, filler, bedding, textiles 
and textile quilts and mattress ticking; commercial 
management of business and advisory services in this 
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regard, including by agencies; import and export 
agency services; business mediation in the purchase 
and sale, and import and export through retail and 
wholesale businesses, in terms of beds, mattresses 
and bedroom furniture; presentation of products for 
commercial purposes; exhibitions for commercial 
purposes; sales promotion in the field of beds and 
mattresses; the aforesaid services also via electronic 
networks, such as internet; design of advertising 
material. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335933 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201703460 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.14, IL, 287892 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEXAR LTD., 58 Harakevet Street, IL-6777016 TEL 
AVIV, Israel 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Insurance services, namely, services for reporting and 

managing vehicle insurance data; insurance services, 
services for reporting driving scores. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335987 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201703471 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.20, IT, 

302015000063245 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GAUSS AUTOMAZIONE S.R.L, Via Trento, 178, IT-

250250 CAPRIANO DEL COLLE (BS), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machine tools; machine tools for materials processing; 
foundry machines; machines and automatic cells for 
gravity die-casting and for low pressure casting; cells 
for buffing and sanding pieces; automatic casting cells 
and finishing mold with gantry automation; robots; 
casting, extraction and handling robots for sand 
castings and cores; presses [machines for industrial 
purposes]; die-stamping machines; molds [parts of 
machines]; hoppers [mechanical discharging]; hydraulic 
and pneumatic controls for machines, motors and 
engines; transmission shafts, other than for land 
vehicles; control mechanisms for machines, engines or 
motors, gears, other than for land vehicles; heating and 
cooling industrial systems; automatic shell die-casting; 
cutting and removing sand peripherals; marking 
devices for engraving and writing pieces; palletizers; 
loading carousel systems; finishing machines. 

  Klasse 37   Construction, installation, maintenance, technical 

assistance and repair services of machine tools, 
machine tools for materials processing, foundry 
machines, machines and automatic cells for gravity die-
casting and for low pressure casting, pieces pre-
finishing cells, automatic casting cells and finishing 
mold with gantry automation, robots, casting, extraction 
and handling robots for sand castings and cores, 
presses [machines for industrial purposes], die-
stamping machines, molds [parts of machines], 
hoppers [mechanical discharging], hydraulic and 
pneumatic controls for machines, controls for 
machines, motors and engines, transmission shafts, 
other than for land vehicles, control mechanisms for 
machines, engines or motors, gears, other than for land 
vehicles, heating and cooling industrial systems, 
automatic shell die-casting, cutting and removing sand 
peripherals, markers, palletizers, loading carousel 
systems; finishing machines. 

  Klasse 42   Research, development, design and engineering 
services for machines and automatic cells for gravity 
die-casting and for low pressure casting; industrial 
analysis and research services related to machines and 
automatic cells for gravity die-casting and for low 
pressure casting; research and development of new 
products for others, namely of machines and automatic 
cells for gravity die-casting and for low pressure 
casting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336210 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201703506 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.23 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.22, AT, AM 

52734/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., Edlbacherstr. 10, 

AT-4020 LINZ, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Concrete mixers [machines]; feed pumps; metal 
cutting tools [machines]; road marking vehicles 
[machines]; transporting machines; tamping rollers 
[machines]; stone crushers [machines]; rock drills [parts 
of machines]; metal cutting tools [parts of machines]; 
earth moving machines; tunnelling machines; 
metalworking machines; woodworking machines; 
machines for machining metals; road making 
machines; asphalt paving machines; machines for 
mixing asphalt; roadway paving machines; fixed 
machines for pressing asphalt; gantry cranes; rail-
laying machines; railroad constructing machines; 
automatic conveyor installations; excavators; 
construction machines; building hoists; concrete 
construction machines; concrete placing machines; 
concrete vibrators; power drills and bores; earth 
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compacting machines; conveyors and conveyor belts; 
pavement profilers [machines]; milling machines [for 
metalworking]; machines for hoisting; machines for 
excavating earth; mixing machines; motor driven tools; 
percussion drilling machines; trueing machines; 
welding machines; road marking machines; road 
rollers; vibrating plate compactor; road rolling 
machines; machine tools. 

  Klasse 35   Business project management services for 
construction projects; rental of advertising space. 

  Klasse 37   Construction; civil engineering underground 
construction services; building construction; building 
construction supervision; building consultancy; building 
construction supervision; demolition services; hire of 
roadworking machinery; mining extraction; blasting 
operations; gravel extraction; street construction; street 
construction; construction of power plants; dismantling 
services; plant refurbishment; plant maintenance; 
installation of plant; installation of industrial machinery; 
machinery retrofit and conversion services; machinery 
installation, maintenance and repair; construction of 
interior accommodation; construction of railways; 
construction of bridges; construction of sewerage 
systems; pipeline construction and maintenance; laying 
and construction of pipelines; installation of gas and 
water pipelines; plumbing installation advisory services; 
laying of cables; hire of building machinery; artificial 
snow-making services; tunnelling; construction of 
complexes for sports purposes; construction of sports 
grounds. 

  Klasse 39   Transport services; transport; transportation logistics; 
transportation information; railway transport; services 
for arranging transportation by rail; railway transport; 
vehicle hire; container rental. 

  Klasse 42   Building design services; inspection of buildings; 
preparation of architectural plans; building design 
services; civil engineering planning services; 
preparation of architectural plans; technical 
construction projects development; advisory services 
relating to building design; preparation of reports 
relating to design; civil engineering drawing services; 
monitoring of building structures; geological probing of 
building plots; technological research for the building 
construction industry; civil engineering; research 
relating to construction machinery; architectural 
consultation; design of sports facilities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336407 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201703717 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.23, IT, 

302016000064936 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a sign depicting the wording VIPA 

in profiled fancy characters, the letter V having the 
upper end of the right-hand oblique stroke joined to the 
upper end of the letter I, the letter P being overprinted 
on a geometric figure delimited on the left by the 
aforementioned letter I and on the right by the left-hand 
oblique stroke of the letter A. 

(730) Innehaver: 
 VIPA S.P.A., Via Abetone, 20/22, IT-CARPI 

(MODENA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Screws of metal; bolts of metal; nuts of metal; 
threaded fasteners of metal; threaded inserts of metal; 
metal staples for construction or industrial use; metal 
expanding sleeves for affixing screws; washers of 
metal; rivets, cramps and nails of metal; cable 
stretchers and cincture stretchers of metal [clamp 
links]; locking metal ferrules; rings of metal, ring-
shaped fittings of metal; collars of metal for fastening 
pipes; thin bands of metal; hose clamps of metal; 
locking metal rings; 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. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services on behalf of third 
parties, on-line and non-online, of screws of metal, 
bolts of metal, nuts of metal, threaded fasteners of 
metal, threaded inserts of metal, metal staples for 
construction or industrial use; retail and wholesale 
services on behalf of third parties, on-line and non-on-
line, of metal expanding sleeves for affixing screws, 
washers of metal, rivets, cramps and nails of metal; 
retail and wholesale services on behalf of third parties, 
on-line and non-on-line, of cable stretchers and 
cincture stretchers of metal [clamp links], locking metal 
ferrules, rings of metal, ring-shaped fittings of metal, 
collars of metal for fastening pipes, thin bands of metal, 
hose clamps of metal, locking metal rings; retail and 
wholesale services on behalf of third parties, on-line 
and non-on-line, of 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; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; sales 
promotion for others; outsourcing services [business 
assistance]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
demonstration of goods; shop window dressing; 
sponsorship search; business inquiries; business 
information; promoting the goods and services of 
others on the Internet; advertising; business 
management; business administration; office functions 
[services on behalf of third parties] 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336571 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201703750 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Olympus glory 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Olympus glory 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 SOFIA, Bulgaria 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Games, namely, electronic games other than those 

adapted for use with television receivers only, arcade 
games, parlor games, arcade-type electronic video 
games, card games, dice games, coin-operated video 
games, mahjong games, electronic interactive board 
games for use with external monitor, hand-held units 
for playing electronic games, automatic coin-operated 
video games amusement machines, electronic arcade-
type games, board games, casino games in the nature 
of computerized video table games for casinos, 
amusement games apparatus adapted for use with an 
external screen or monitor, as all of the 
abovementioned goods refer to gaming and gambling 
products; amusement machines, automatic and coin-
operated in the field of gambling; gaming machines 
adapted for use with an external screen or monitor in 
the field of gambling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336906 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201703792 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, DE-

66129 SAARBRÜCKEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

  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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1336974 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201703806 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.30 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, EM, 016169864 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Social Sweethearts GmbH, Breite Strasse 137 - 139, 
DE-50667 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; computer gaming software; games 

software; interactive entertainment software for use 
with personal computers; computer programmes for 
interactive television and for interactive games and/or 
quizzes; electronic publications, downloadable. 

  Klasse 28   Games; toys; puzzles. 
  Klasse 35   Personality testing for recruitment purposes; 

presentation of companies on the internet and other 
media; business consultancy and advisory services; ; 
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business merger consultation. 
  Klasse 41   Personal development training; providing computer 

assisted courses of instruction; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of printed matter; electronic desktop publishing; 
publishing and reporting; news reporters services; 
publishing services (including electronic publishing 
services); issue of publications; photo editing; 
publication of texts; editing of written texts; publishing 
services; editing of books; on-line publishing services; 
publication and editing of printed matter; publication 
and editing of books; publication of magazines; 
publishing by electronic means; publication of printed 
matter and printed publications; writing and publishing 
of texts, other than publicity texts; publication of printed 
matter in electronic form on the internet; publication of 
printed matter, other than publicity texts, in electronic 
form; publication of texts and images, including in 
electronic form, except for advertising purposes; 
education and instruction services; personal 
development training; providing computer assisted 
courses of instruction; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of printed 
matter; electronic desktop publishing; publishing and 
reporting; news reporters services; publishing services 
(including electronic publishing services); issue of 
publications; photo editing; publication of texts; editing 
of written texts; publishing services; editing of books; 
on-line publishing services; publication and editing of 
printed matter; publication and editing of books; 
publication of magazines; publishing by electronic 
means; publication of printed matter and printed 
publications; writing and publishing of texts, other than 
publicity texts; publication of printed matter in electronic 
form on the internet; publication of printed matter, other 
than publicity texts, in electronic form; publication of 
texts and images, including in electronic form, except 
for advertising purposes; education and instruction 
services. 

  Klasse 42   Computer aided testing services; software design for 
others; preparation of data processing programmes; 
installation, repair and maintenance of computer 
software; IT project management; information 
technology support services; software design and 
development; design of web pages; creation of internet 
web sites. 

  Klasse 44   Psychological testing services; personality testing for 
psychological purposes. 

  Klasse 45   Horoscope casting. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340510 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201704896 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.08, EM, 014884589 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GROB-Werke GmbH & Co. KG, Industriestrasse 4, DE-
87719 MINDELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools, special-purpose machine tools, 

turntable machines, transfer lines, machining centres; 
precision machine tools; assembly machines, assembly 
systems, assembly lines, gantry robots, testing 
machines, the aforesaid goods for high-precision 
manufacture of machines, motors and engines, gear 
boxes, apparatus and assemblies and parts therefor, in 
particular for the automotive industry; flexible 

manufacturing systems, consisting of machining 
centres, automatic handling and transportation devices 
(machine parts); workpiece and pallet exchange units 
(machine parts); parts for the aforesaid goods; machine 
spindles, motor spindles (machine parts); workpiece 
carriers and workpiece pallets, linear motor drives 
(machine parts); tool stores, tool-checking devices, tool 
exchange systems, in particular consisting of tool-
handling apparatus and tool-cleaning apparatus 
(machine parts); hydraulic controls for machine tools, 
manufacturing and machining installations. 

  Klasse 9   Electric and electronic controls, and control and 
checking (supervision) apparatus for machine tools, 
special-purpose machine tools, transfer lines, 
machining centres, flexible manufacturing systems, 
manufacturing and machining installations, assembly 
machines, assembly systems and assembly lines; 
computer programs, computer software, including 
downloadable from the internet, including for 
smartphones or tablets; control programs, evaluation 
software; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class. 

  Klasse 38   Providing of access and rental of access time to 
databases, computer programs, virtual private 
networks, portals, online forums via the internet; 
telecommunication services; computer communication 
and internet access. 

  Klasse 42   Engineering; electric or mechanical engineering; 
consultancy, planning, design and construction in the 
field of machining and manufacturing lines and 
machining and manufacturing installations; server 
administration; rental of web servers; rental of storage 
space on web servers, namely webspace; hosting web 
sites; electronic data back-up; leasing, hire and rental 
of computers, computer systems, computer programs 
and computer software; creation, development and 
design of computer programs and software; security 
services for protection against illegal network access; 
recovery of computer data; cloud computing; 
implementation, maintenance, rental, outsourcing and 
maintenance of computer programs and computer 
software; updating and maintenance of computer 
programs and software; technical consultancy with 
regard to the creating, development, use and 
application of computer programs and software; 
research in the field of computer programs and 
software; software as a service (SaaS). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.04.23 - nr 17/18

86 
 

(111) Int.reg.nr: 1347757 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201707049 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, DK, VA 2016 

02392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Tiger of Sweden Aktiebolag, Torsgatan 4, SE-11123 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags; handbags; rucksacks; purses; wallets; trunks 

and travelling bags; umbrellas; card holders; key bags; 
luggage tags (leatherware); luggage straps. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; children's wear. 
  Klasse 35   Retail services and internet sales in relation to 

clothing, footwear, headgear, leather goods, bags, 
trunks, jewellery, watches, spectacles, sunglasses, 
textile goods and perfumery; import and export agent 
for clothing, footwear, headgear, leather goods, bags, 
trunks, jewellery, watches, spectacles, sunglasses, 
textile goods and perfumery; presentation of goods on 
communication media for retail purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349459 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201707660 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, DE-64293 
DARMSTADT, Tyskland 

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

0118 OSLO, Norge 
(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 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

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

  Klasse 7   Machines, namely, machines for metal, wood and 
plastics processing, for the chemical industry, for the 
pharmaceutical industry, for agriculture, for the 
beverage industry, for mining, machines for textiles, 
construction and packaging, machines for material 
processing, machines for agricultural, earthmoving, 
construction, oil and gas extraction and mining 
equipment, including agricultural, gardening and 
forestry machines and apparatus, construction 
equipment, pumps, compressors and fans, robots, 
generators of electricity, moving and handling 
equipment, including opening and closing mechanisms, 
lifting and hoisting equipment, elevators and escalators, 
conveyors and conveyors belts, machines and machine 
tools for treatment of materials and for manufacturing, 
including cutting, drilling, abrading, sharpening and 
surface treatment equipment, mills and crushing 
machines, shaping and moulding machines, machines, 
tools and apparatus for fastening and joining filtering 
machines, separators and centrifuges, coating 
machines, waste management and recycling machines, 
printing and bookbinding machines, textile and leather 
sewing equipment, material production and processing 
machines, including metal production machines, textile 
production machines, paper production machines, food 
and beverage processing and preparation machines 
and apparatus, machines, namely,engines, 
powertrains, and generic machine parts, machines, 
namely, dispensing machines, including spraying 
machines, sweeping, cleaning, washing and laundering 
machines, including ironing machines and laundry 
presses, exterior clearing and cleaning equipment, 
parts and fittings of all the aforesaid goods; 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; automatic 
vending machines. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; goods made from paper and 
cardboard, namely, works of art and figurines, and 
architects' models, decoration and art materials and 
media, including arts, crafts and modelling equipment, 
filtering materials, bags and articles for packaging, 
wrapping and storage, stationery and educational 
supplies, including writing and stamping implements, 
correcting and erasing implements, office machines, 
printing and bookbinding equipment, educational 
equipment, photo albums and collectors' albums, 
books, industrial paper and cardboard, money holders, 
disposable paper products, all parts and fittings of all 
the aforesaid goods; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
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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. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods 
made of unprocessed and semi-processed rubber, 
gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for 
these materials, namely, flexible pipes, tubes, hoses, 
and fittings therefor, including non-metallic valves, 
seals, sealants and fillers, including waterproofing and 
moisture proofing articles and materials, insulation and 
barrier articles and materials, including thermal 
insulation articles and materials, electrical insulation 
articles and materials, acoustic insulation articles and 
materials, fire resistant and fire preventive articles and 
materials, unprocessed and semi-processed polyester, 
mineral fibres, semi-worked plastic substances, 
elastomers, cellulose acetate, glass fibre and glass 
wool, carbon fibre, cast nylon for use in manufacture, 
chemical fibres not for textile use, microporous 
synthetic sheets for the manufacture of protective 
clothing, microporous synthetic sheets for the 
manufacture of protective rainwear, microporous 
synthetic sheets for use in manufacture, microporous 
synthetic sheets for the manufacture of protective work 
wear, microporous synthetic strips for the manufacture 
of protective clothing, self-lubricating cast nylon for use 
in manufacture, synthetic fibres, other than for textile 
use, viscose sheets, other than for packing, viscose 
sheets (semi-finished product), yarns of ceramic fibres 
(other than for use in textiles), viscose sheets (other 
than for wrapping), cellulose, fibres impregnated with 
synthetic resins, semi-worked synthetic resins, semi-
worked plastic substances, finished or semi-finished 
tire restoration and repair materials, shock-absorbing 
and packing materials, vibration dampers, statues and 
works of art, membranes and semi-processed synthetic 
filtering materials, adhesive tapes, strips, bands and 
films, clutch and brake linings, mountings, jointings, 
anti-corrosion tape, foam support for flower 
arrangements, fusing film, glass tapes and strips, 
marking tape, pouches of rubber, protective rubber 
articles, protective shields of asbestos, rubber bands, 
rubber grips and pads, soldering threads of plastic, 
stoppers of plastics, all parts and fittings of all the 
aforesaid goods; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 

  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, pastry and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

  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. 

  Klasse 40   Treatment of materials with chemicals; treatment of 
materials with biochemical, biological and 
pharmaceutical materials; water treatment; treatment of 
metal; cloth dyeing; customized production of chemical 
products for use in manufacture, research and science; 
customized production of mixtures for use in 
pharmaceuticals. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350610 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201707977 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.17, US, 

87339850#@#2017.02.17, 
US, 87339869 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fanatics, Inc., 8100 Nations Way, US-FL32256 
JACKSONVILLE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, namely, sweaters, shorts; scarves; footwear 
clothing, namely, jackets, jerseys, sweatshirts, shirts, 
pants; headwear; hats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354427 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201713490 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, JP, 2017-24692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, JP-
104-0061 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals; chemicals for use in the manufacture of 

cosmetics, soaps, perfumery and industrial products; 
collagen used as a raw ingredient in the manufacture of 
cosmetics; chemical preparations for use in the 
manufacture of cosmetics; proteins for use in the 
manufacture of cosmetics. 

  Klasse 3   Soaps; cosmetics; perfumery, fragrances and 
incense; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1358107 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201710035 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.09, CH, 702487 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vetrosol AG, Am Dürrbach 4A, CH-6390 
ENGELBERG, Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Kitchen utensils; roasting and cooking sets, 
particularly sauté pans, roasting dishes and pots. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358431 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201710086 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, US, 87192674 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sling Media L.L.C., 1051 E. HILLSDALE BLVD, US-
CA94404 FOSTER CITY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 38   Electronic transmission and streaming of digital media 
content for others via global and local computer 
networks; streaming of audio, visual and audiovisual 
material via a global computer network; audio and 
video broadcasting services over the internet. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software allowing website users to upload on-line 
videos for sharing with others for entertainment 
purposes via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359043 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710300 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.10, DE, 30 2017 009 

007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GROTRIAN PIANO COMPANY GmbH, Grotrian-
Steinweg-Strasse 2, DE-38112 BRAUNSCHWEIG, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 15   Grand pianos and pianos; musical instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359059 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201710302 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.28, EM, 016413304 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue, US-
NY10580 RYE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated soaps; perfumery; essential oils; non-
medicated cosmetics; non-medicated hair lotions; non-
medicated dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1359158 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201710319 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.27, FR, 4302501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jean CASSEGRAIN, Société par actions simplifiée, 12 

rue Saint-Florentin, FR-75001 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Air fresheners; cosmetics; toiletries; perfumes, eau-

de-toilette; creams for leather, leather bleaching 
preparations, shoe polish, shoe cream. 

  Klasse 4   Candles, perfumed candles; oils and greases for 
shoes and leather. 

  Klasse 9   USB flash drives; covers for mobile phones, sleeves 
for laptops; spectacles [optics], sunglasses; spectacle 
cases, containers for contact lenses; spectacle frames; 
carrying cases for computers. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, rings 
(jewelry); jewelry cases, boxes of precious metal, watch 
cases, earrings, cuff links, bracelets, watch bands; 
charms, amulets, brooches, chains, key rings (trinkets 
or fobs), necklaces, cases for watches, pins (jewelry), 
tie pins, tie clips, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments, watches; cases for 
timepieces. 

  Klasse 16   Printed materials, brochures, posters; desk 
accessories, desk pads, letter holders, letter trays; 
writing cases (stationery), writing paper, photograph 
stands, pencils, pens, pen cases, indexes, note books, 
diaries, covers and sleeves for notepads and diaries, 
passport and document pouches; holders for 
checkbooks, pencil holders, pen holders; calendars, 
periodicals, printed publications, books, booklets; 
packaging, wrapping and storage bags and articles of 
paper, cardboard and plastic; small bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics for packaging; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, leather, unworked or 
semi-worked, animal skins, trunks, suitcases, walking 
sticks, leather shoulder straps, leather goods namely 
pocket wallets, identity card cases, purses, billfolds, 
document cases, key cases, traveling bags, handbags, 
traveling trunks, boxes intended for toiletry articles 
known as "vanity cases", umbrellas, briefcases of 
leather or imitation leather, attaché cases, sports bags, 
backpacks, shoulder bags, beach bags, garment bags 
for travel; leather pouches; traveling sets; shopping 
bags, wheeled bags; trinket baskets of leather. 

  Klasse 22   Protective fabric covers for storing handbags when 
not in use. 

  Klasse 25   Clothing for women, men and children, coats, gloves 
(clothing), neckties, scarves, sashes for wear, stoles, 
shirts, short-sleeve shirts, overalls, boots, half-boots, 
slippers, shoes, hats, caps, belts (clothing), bathing 
suits (swimsuits). 

  Klasse 34   Smokers' articles. 
  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 

commercial administration; office functions; retail sale 
services, also on the Internet, for articles of leather or 
imitation leather, namely pocket wallets, identity card 
cases, purses, billfolds, document cases, key cases, 
traveling bags, handbags, shopping bags, suitcases, 
traveling bags, pouches, purses; retail sale services, 

also on the internet, for key cases (leatherware), 
business card cases (leatherware), credit card cases 
and holders (leatherware), handbags, shopping bags, 
school bags, bags for climbers, backpacks, shoulder 
bags, bags for campers, beach bags, garment bags, 
boxes of leather or leather board, evening handbags, 
sports bags (other than those designed to contain 
products for which they are intended), traveling bags, 
traveling sets (leatherware), briefcases, pouches of 
leather for packaging, pocket wallets, purses not of 
precious metal, purses, school satchels, luggage, 
trunks and suitcases, umbrellas, walking sticks, 
clothing for women, men and children, belts (clothing), 
neckties, gloves (clothing), stoles, scarves, sashes for 
wear, footwear (other than orthopedic), headgear, 
jewelry, timepieces and chronometric instruments, 
watches, stationery, office requisites, printed materials; 
shop window dressing; organization of fashion shows 
for promotional purposes; demonstration of goods; 
distribution of advertising material [leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples]; dissemination 
of advertising material [leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples]; market study; production of 
advertising films; computerized file management; 
commercial information via websites; publication of 
advertising texts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359988 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201710468 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, US, 87192671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sling Media L.L.C., 1051 E. HILLSDALE BLVD, US-
CA94404 FOSTER CITY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Digital media streaming devices; computer hardware 
and software for the transmission of video and images 
over computer networks, global computer networks and 
the world wide web; audio visual equipment, namely, 
electronic audio visual equipment for use in 
implementing the connectivity, conversion, monitoring 
and editing of audio and video; control and processing 
computer software for audio visual applications, 
namely, software for creating and editing video 
recordings; batteries; audio-video receivers; computer 
hardware for connecting cameras, computers, storage 
devices and video transmission devices; electronic 
switchers for audio and video signals; bags specifically 
adapted for carrying streaming devices and their 
accessories; portable electronic digital video devices 
for recording, storage, transmission or reproduction of 
visual, audio and data content; computer software for 
uploading media to web sites; computer software for 
use in conjunction with video editing; computer 
hardware and software for the transmission of video 
and images over computer networks including global 
computer networks and the world wide web; video 
production equipment for use in broadcasting sound 
and images, streaming digital media, and media 
production, namely, video switchers, video mixers, 
video editors, video recorders, video streamers, and 
digital media hubs, receivers and servers; computer 
hardware, software, and downloadable software 
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application for mobile devices, all for the editing, 
sharing, managing, organizing, and storage of videos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361485 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201710984 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TylöHelo AB, Svarvaregatan 6, SE-30250 HALMSTAD, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Bergenstråhle & Partners Småland AB, Box 116, SE-
33121 VÄRNAMO, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic remote control panels for 

saunas, sauna heaters, steam generators, including 
programmable mode, time, temperature, humidity and 
air drying regulators; relay boxes, switches, safety 
switches, thermostats, thermometers, hygrometers; 
parts and fittings for aforementioned goods included in 
this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362878 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201711326 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, IT, 

302017000040372 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11, IT-

20121 MILANO (MI), Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes; toilet waters; deodorants for personal use; 

perfumed body lotion; perfumed body cream; perfumed 
shower gel. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363678 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711614 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, CH, 703370 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bioforce AG, Grünaustrasse 4, CH-9325 ROGGWIL 
TG, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, particularly 
homeopathic and phytotherapeutic products; medicinal 
herbs and herbal teas; veterinary preparations; health 
care preparations; dietetic substances for medical use; 
food for babies. 

  Klasse 30   Dietetic substances for non-medical use, dietetic 
foods for non-medical use and food supplements for 
non-medical use, all made from coffee and/or tea 
and/or cocoa and/or sugar and/or rice and/or tapioca 
and/or sago and/or coffee substitutes, and/or flour 
and/or cereal preparations and/or bread and/or pastry 
and/or confectionery and/or honey and/or treacle 
and/or yeast and/or baking powder and/or salt and/or 
mustard and/or vinegar and/or sauces (condiments) 
and/or spices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365470 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201712270 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.29, US, 

87187391#@#2016.09.29, 
US, 87187410 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington Avenue, US-
MN55126 NORTH ARDEN HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry; micronutrients, macronutrients, fertilizers and 
plant growth regulators; plant growth regulators for 
agricultural use; testing kit containing resin capsules 
which analyze nutrients available to the plant roots in 
the soil; adjuvants; surfactants. 

  Klasse 5   Fungicides, herbicides and preparations for destroying 
vermin; medicated animal feed; pesticides; insecticides; 
animal milk replacers; animal feed supplements; animal 
feed additives. 

  Klasse 9   Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing those in the agricultural 
industry with information regarding the health and 
growth of their crops, the history of their fields' 
performance, and information for benchmarking the 
performance of their fields against neighborhood fields; 
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computers and computer software for digital processing 
and mapping of geographic information; electronic 
databases in the field of digital processing and mapping 
of geographic information recorded on computer media; 
data processing systems and software for processing 
and management of geographically referenced images 
and data, such as maps or images, in particular 
computer software and hardware. 

  Klasse 29   Eggs, milk, all dairy products, meat; yogurt, yogurt 
based drinks, cheese, cream cheese, dairy based 
snack dips; refrigerated desserts; single serve cheese 
cake, mousse, dessert mousse, gelatin, gelatin 
desserts, dairy based beverages and Kefir; butter; 
margarine; half and half (milk and cream mixture). 

  Klasse 30   Ice cream; frozen desserts; refrigerated desserts; 
pudding; cocoa based beverage mixes; coffee and 
cappuccino based beverage mixes; tea based 
beverage mixes; cereal based foodstuffs for human 
consumption; breakfast cereal; confectionery; cereal 
breakfast bars; cheese sauce; alfredo sauce. 

  Klasse 31   Agricultural seeds; non-medicated animal feed. 
  Klasse 32   Orange juice; fruit juice. 
  Klasse 35   Wholesale distributorship services for agricultural 

seed and crop protection products, namely, seed 
treatments, adjuvants, and surfactants; retail stores 
featuring agricultural equipment; business 
administration consultancy and management; business 
management services, namely, administration of 
businesses engaged in crop protection, agricultural 
seed, animal feed and food; new business venture 
development and formation consulting services; holding 
company services, namely, providing business 
management and business administration services for 
subsidiaries of the holding company engaged in crop 
protection, agricultural seed, animal feed and food; 
offering business management assistance in the 
establishment and/or operation of crop protection, 
agricultural seed, animal feed and food businesses; 
data processing services in the field of geographic 
information systems, remote sensing systems, global 
positioning systems and aerial photography, and 
consulting services in connection therewith; business 
consultancy in particular associated with data 
processing, cartography and remote sensing. 

  Klasse 41   Educational services, namely, providing internships 
and apprenticeships in the field of agriculture and food 
production; training of growers and seed specialist in 
the area of agronomy. 

  Klasse 42   Hosting an online website featuring agricultural and 
dairy information; engineering evaluations, estimates 
and research in the field of agricultural commodities 
and crop conditions, areas and yields, in the fields of 
agriculture, horticulture and forestry; agricultural testing 
of crop seed; consulting services, data analysis 
services and custom development of computer 
software in the field of agriculture, namely, the use of 
sensors, maps, imagery, soil conditions, crop yield and 
other data to monitor and devise a plan for increasing 
crop yield, together with the use of equipment to carry 
out the devised plan; providing information regarding 
geographical zones determined by satellite for 
agricultural uses and other land use planning; providing 
maps of geographical zones determined by satellite for 
agricultural uses and other land use planning; providing 
via the internet, information regarding and maps of, 
geographical zones determined by satellite for 
agricultural uses and other land use planning; 
consulting services, data analysis services and custom 
design of computer software, all in the fields of 
geographic information systems, remote sensing 
systems, global positioning systems and aerial 
photography; monitoring, mapping and managing 
agricultural and surface renewable natural resources 
for others; studies, services to businesses in particular 
associated with data processing, cartography, and 
remote sensing. 

  Klasse 44   Agriculture, horticulture and forestry services; 
providing information on planting crop seed, application 
and use of crop protection products and agronomics via 

a website; consulting services in the field of animal 
nutrition. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366792 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712591 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, ES, 3647459 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151, ES-08022 

BARCELONA, Spania 
(740) Fullmektig: 

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

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

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery products, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
shampoos; non-medicated skin care and cleansing 
preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products, preparations for medical 
and veterinary use; sanitary products for medical use; 
dietetic food and substances for medical or veterinary 
use, food for babies; food supplements for humans or 
animals; plasters, material for dressings; teeth filling 
and dental impression materials; disinfectants; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceutical and sanitary products for 
dermatological use for the prevention and treatment of 
skin diseases and disorders; nutritional products and 
supplements for medical use; nutritional dietary 
supplements for medical use; vitamin supplements. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1366797 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201712593 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.09, ES, 3655946 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151, ES-08022 

BARCELONA, Spania 
(740) Fullmektig: 

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

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

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery products, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
shampoos; non-medicated skin care and cleansing 
preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products, preparations for medical 
and veterinary use; sanitary products for medical use; 
dietetic food and substances for medical or veterinary 
use, food for babies; food supplements for humans or 
animals; plasters, material for dressings; teeth filling 
and dental impression materials; disinfectants; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceutical and sanitary products for 
dermatological use for the prevention and treatment of 
skin diseases and disorders; nutritional products and 
supplements for medical use; nutritional dietary 
supplements for medical use; vitamin supplements. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368711 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201713273 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.14, US, 87335435 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, Suite 
600, US-GA30005 ALPHARETTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper-based material for use in creating screens; 

paper for transferring an image to a screen; paper; heat 
transfer paper; laser printable paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368755 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201713280 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.22, FR, 4348182 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 M. Olivier BAGNERES, 29 avenue Marius Cottier, FR-

38700 CORENC, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary products; dietetic food 
and substances for medical or veterinary use; food 
supplements for humans and animals; medicinal herbs; 
herbal teas. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; apparatus 
for locomotion by air; apparatus for locomotion by sea; 
suspension shock absorbers for vehicles; vehicle 
bodies; anti-skid chains; vehicle chassis; vehicle 
bumpers; sun-blinds adapted for motorized land 
vehicles; safety belts for vehicle seats; electric vehicles; 
caravans; tractors; mopeds; cycles; cycle frames; cycle 
kickstands; cycle brakes; cycle handlebars; bicycle 
rims; pedals for cycles; tires for cycles; cycle wheels; 
cycle saddles; strollers; handling carts. 

  Klasse 18   Trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; wallets; purses (coin purses); bags; 
vanity cases (empty); net bags for shopping. 

  Klasse 21   Porcelain ware; earthenware; bottles; art objects of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; statues or 
figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; trash cans; glasses 
(receptacles); tableware. 

  Klasse 24   Fabrics; bed blankets; fabrics for textile use; elastic 
fabrics; velvet; bed linen; household linen; table linen 
not of paper; bath linen (except clothing). 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of 
leather or imitation of leather; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; 
socks; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear; 
underwear. 

  Klasse 28   Games; toys; toys for household pets; play mats; 
controls for game consoles; party decorations and 
artificial Christmas trees; apparatus for physical 
education; appliances for gymnastics; fishing tackle; 
play balls and balloons; billiard tables; billiard cues; 
billiard balls; card decks; board games; ice skates; 
roller skates; scooters [toys]; sailboards; surfboards; 
rackets; snowshoes; skis; protective padding (parts of 
sportswear); models [toys]; figurines [toys]; robots as 
toys. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment; 
sandwiches, pizzas; pancakes; biscuits, cookies; 
cakes; rusks; sugar confectionery; chocolate; 
beverages based on cocoa, coffee, chocolate or tea. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters; beverages based 
on fruit and fruit juices; syrups and other preparations 
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for making beverages; lemonades; fruit nectars; soda 
water; non-alcoholic aperitifs. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; entertainment information; 
information relating to education; vocational retraining; 
provision of recreational facilities; publication of books; 
book lending; provision of non-downloadable films via 
video-on-demand services; motion picture production; 
rental of television sets; rental of show scenery; 
photography services; organization of competitions 
(education or entertainment); organization and 
conducting of colloquiums; organization and conducting 
of conferences; organization and conducting of 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 
game services provided on-line from a computer 
network; gambling services; electronic publication of 
books and journals online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368768 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201713283 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.06, BX, 1333667 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Meatpoint B.V., Twentepoort Oost 5, NL-7609RG 
ALMELO, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

salads; conserves; canned vegetables; soups; 
preparations for making soup; vegetable-based snack 
foods; mushroom-based snack foods; preserved 
mushrooms; prepared meals consisting primarily of 
meat substitutes; vegetarian burger patties; soy burger 
patties; tofu burger patties; vegetable burgers; beetroot 
burgers; bean burgers; corn burgers; vegetable 
extracts for cooking; preserved vegetables; vegetable 
stock; vegetable chips; vegetable jellies; vegetable 
mousse; vegetable juices for cooking; prepared 
vegetable products; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; pickled vegetables; frozen vegetables; 
vegetarian snacks, meals and meat substitutes, not 
included in other classes; pre-packaged lunches, 
mainly consisting of vegetables; meat substitutes. 

  Klasse 30   Pies filled with vegetables; pastries consisting of 
vegetables; farinaceous food pastes; farinaceous 
foods; bread; bread rolls; sandwiches; cereal-based 
foodstuffs, not included in other classes. 

  Klasse 35   Advertising, publicity and sales promotion; business 
management; business administration; office functions; 
business mediation in the purchase and sale, import 
and export of preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, salads, tinned vegetables, soups, soup 
preparations, vegetable-based snack foods, 

mushroom-based snack foods, preserved fungi, in 
particular mushrooms, ready meals, mainly consisting 
of meat substitutes, vegetarian burgers, soya steaks for 
hamburgers, tofu steaks for hamburgers, vegetable 
burgers, beetroot burgers, bean burgers; business 
mediation in the purchase and sale, import and export 
of corn burgers, vegetable extracts for cooking, 
preserved vegetables, vegetable stock, vegetable 
burgers, tinned vegetables, vegetable crisps, vegetable 
jellies, vegetable mousses, vegetable juices for use in 
cooking, vegetable juices for use in cooking, prepared 
vegetable products, legume salads, vegetable soups, 
pickled vegetables, frozen vegetables, vegetarian 
snacks, meals and meat substitutes; business 
mediation in the purchase and sale, import and export 
of pre-packed lunches, mainly consisting of vegetables, 
pies filled with vegetables, pastries consisting of 
vegetables, pasta, farinaceous foods, bread, bread rolls 
and sandwiches; including all the aforesaid services in 
the context of wholesaling and retailing; marketing 
services; the bringing together, excluding the transport 
therof, of preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, salads, tinned vegetables, soups, soup 
preparations, vegetable-based snack foods, 
mushroom-based snack foods, preserved fungi, in 
particular mushrooms, ready meals, mainly consisting 
of meat substitutes, vegetarian burgers, soya steaks far 
hamburgers, tofu steaks for hamburgers, vegetable 
burgers, beetroot burgers, bean burgers (excluding the 
transport thereof) enabling customers to view and 
purchase those goods; the bringing together, excluding 
the transport therof, of corn burgers, vegetable extracts 
for cooking, preserved vegetables, vegetable stock, 
vegetable burgers, vegetable preserves, vegetable 
crisps, vegetable jellies, vegetable mousses, vegetable 
juices for cooking, vegetable juices for use in cooking, 
prepared vegetable products, legume salads, vegetable 
soups, pickled vegetables, frozen vegetables, 
vegetarian snacks, meals and meat substitutes; the 
bringing together, excluding the transport therof, of pre-
packaged lunches, mainly consisting of vegetables, 
pies filled with vegetables, pastries consisting of 
vegetables, pasta, farinaceous foods, bread, bread rolls 
and sandwiches; business mediation in the printing of 
packaging materials and accessories therefor; 
electronic input of data; organisation of trade fairs, 
exhibitions and other events for commercial and 
advertising purposes; retailing provided by online shops 
in relation to preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, salads, tinned vegetables, soups, soup 
preparations, vegetable-based snack foods, 
mushroom-based snack foods, preserved fungi, in 
particular mushrooms, ready meals, mainly consisting 
of meat substitutes, vegetarian burgers, soya steaks for 
hamburgers, tofu steaks for hamburgers, vegetable 
burgers, beetroot burgers, beans burgers; retailing 
provided by online shops in relation to corn burgers, 
vegetable extracts for cooking, preserved vegetables, 
vegetable stock, vegetable burgers, vegetable 
preserves, vegetable crisps, vegetable jellies, 
vegetable mousses, vegetable juices for cooking, 
vegetable juices for use in cooking, prepared vegetable 
products, legume salads, vegetable soups, pickled 
vegetables, frozen vegetables, vegetarian snacks, 
meals and meat substitutes; retailing provided by online 
shops in relation to pre-packaged lunches, mainly 
consisting of vegetables, pies filled with vegetables, 
pastries consisting of vegetables, pasta, farinaceous 
foods, bread, bread rolls and sandwiches; business 
mediation in the printing of packaging materials and of 
accessories therefor; development of business 
concepts in the field of the sale of preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, salads, tinned 
vegetables, soups, soup preparations, vegetable-based 
snack foods, mushroom-based snack foods, preserved 
fungi, in particular mushrooms, ready meals, mainly 
consisting of meat substitutes, vegetarian burgers, 
including setting up and commercial management of 
private label concepts for others; development of 
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business concepts in the field of the sale of soya steaks 
for hamburgers, tofu steaks for hamburgers, vegetable 
burgers, beetroot burgers, bean burgers, corn burgers, 
vegetable extracts for cooking, preserved vegetables, 
vegetable stock, vegetable burgers, vegetable 
preserves, vegetable crisps, vegetable jellies, 
vegetable mousses, vegetable juices for use in 
cooking, including setting up and commercial 
management of private labe concepts for others; 
development of business concepts in the field of the 
sale of vegetable juices for use during cooking, 
prepared vegetable products, legume salads, vegetable 
soups, pickled vegetables, frozen vegetables, 
vegetarian snacks, meals and meat substitutes, pre-
packaged lunches, mainly consisting of vegetables, 
including setting up and commercial management of 
private label concepts for others; development of 
business concepts in the field of the sale of pies filled 
with vegetables, pastries consisting of vegetables, 
pasta, farinaceous foods, bread, bread rolls and 
sandwiches, including setting up and commercial 
management of private label concepts for others; 
retailing and wholesaling in relation to food and non 
food; advice, consultancy and information regarding the 
aforesaid services, including provided via electronic 
networks such as the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368774 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201713284 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, EM, 016168072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bibby Line Group Limited, 105 Duke Street, GB-L15JQ 

LIVERPOOL, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business administration; business advisory services; 
business assistance; business consultation; business 
efficiency expert services; business enquiries; business 
information; business management; business project 
management; business planning; business strategy 
services; business consultancy and business 
management of projects, all connected with the fields of 
renewable energy and/or renewable energy sources; 
preparation of business reports; collection and/or 
provision of business data; data processing; data 
transcription; information, advisory and consultancy 
services relating to all the foregoing. 

  Klasse 37   Construction, installation, maintenance, cleaning, 
refurbishment and repair of installations, machines and 
plants for power generation and/or renewable energy 
generation; installation, maintenance, cleaning, 
refurbishment and repair of apparatus, instruments, 
devices, equipment and systems for use in the fields of 
renewable energy and/or renewable energy sources; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the foregoing. 

  Klasse 42   Information, advisory and consultancy services 
relating to energy and renewable energy; energy 
auditing, renewable energy auditing; development of 
integrated energy and/or renewable energy 
programmes and strategies; research and development 
services; design services; engineering services; 

industrial process development; technical testing; 
industrial testing; scientific testing services; 
environmental testing; conducting surveys; 
environmental surveys; technical engineering, technical 
research, technical project studies, technical feasibility 
studies, technical survey services; technical project 
studies, technical project planning; technical inspection 
services; technical data analysis; industrial analysis; 
preparation of technical and/or scientific reports; 
technological planning services; technological project 
studies; technological services; technological analysis 
services; scientific analysis; technological consultancy 
in the fields of energy production and use; quality 
control, conducting quality control audits for others, 
quality assessment, quality testing; certification [quality 
control]; on-line data storage; information, advisory and 
consultancy services relating to all the foregoing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368825 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713291 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, BX, 1348898 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Coatings, paints, varnishes, lacquers, primers; 

thinners for paints, thickeners for paints; preservatives 
against rust; color pigments; dyes, dyestuffs; mordants; 
natural resins, metals in foil and powder form for 
painters and decorators all for use in the automotive 
and car repair industry. 

  Klasse 35   Providing an online directory information service 
featuring information regarding, and in the nature of 
digital color technology for vehicle refinish purposes. 

  Klasse 41   Provision of online training relating to digital color 
technology for vehicle refinish purposes, including 
reduction of paint usage, reduction of waste and 
improvement of work efficiency. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369513 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201713391 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.13, DE, 30 2017 009 

928 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, DE-
07745 JENA, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Pumps and parts thereof to be used in ophthalmology.
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369609 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713406 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.14, FR, 4345798 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Pneumatic tires for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tires; treads for retreading tires; tracks for 
track vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370017 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201713474 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.30, EM, 015598444 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magix Software GmbH, Quedlinburger Str. 1, DE-
10589 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software, including for mobile terminals, in particular 

in relation to the creation and editing of audio, video 
and other multimedia files and for the creation and 
editing of audio, music, video, MIDI and multimedia and 
metadata; computer software for sound development, 
generation and editing; recorded audio loops; 
interfaces (for computers); apparatus for receiving, 
recording, transmission, processing, transforming, 
output and reproduction of data, speech, text, signals, 
sound and images, including multimedia apparatus; 
apparatus, including multimedia apparatus, for 
connecting and controlling audio, video and 
telecommunications apparatus and computers, 
including apparatus with electronic program guides; 
software manuals in electronic format. 

  Klasse 42   Providing of software updates via the internet; 
providing information, advice and consultancy services 
in the field of computer software; hosting services and 
software as a service and rental of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370033 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201713476 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, GB, 

UK00003217096 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 

products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars, cigarillos; cigarette lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated; electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370078 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201713481 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.13, EM, 016463283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Trans-Textil GmbH, Pommernstrasse 11-13, DE-83395 

FREILASSING, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Breathable plastic film (semi-finished products) for use 
with textile goods. 

  Klasse 24   Fabrics, namely technical and functional textiles, 
including textile laminates and coated textiles. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1370165 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201713649 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.16, AZ, 2017 33397 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-
WA98052-6399 REDMOND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Promoting public awareness and interests concerned 

with health, community and environmental data and 
analytics; providing business information in the field of 
environmental data and analytics; business research in 
the field of environmental data and analytics. 

  Klasse 42   Information technology consultation, development and 
implementation of technology solutions in the field of 
environmental data and analytics; scientific research in 
the field of environmental data and analytics; 
technological consultancy in the field of environmental 
data and analytics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370500 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713703 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.03, FR, 4351552 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Autover France, 41 rue des Bruyères, 

FR-69330 PUSIGNAN, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Glazing for land vehicles, particularly windshields, rear 
windows, side windows, roof glazing, quarter panels. 

  Klasse 21   Unworked and semi-worked glass (excluding 
construction glass), glass for vehicle windows. 

  Klasse 37   Installation, replacement, repair and customization of 
glazing for land vehicles, namely application (fitting) of 
tinted film on glazing, fitting of sunroofs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370504 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201713704 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.19, FR, 4369768 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RED LUXURY, 28 rue de la Bergère, FR-75009 

PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Jewelry, precious stones and semi-precious stones, 
pearls, rings (jewelry), bracelets (jewelry), rush 
(jewelry), cuffs (jewelry), necklaces (jewelry), chains 
(jewelry), small chains (jewelry), charms, earrings, 
brooches (jewelry), ornamental pins, pendants, medals, 
medallions, cuff links, tie pins, key rings, timepieces 
and chronometric instruments, watches, watch bands, 
watch chains, gold thread, silver thread, jewelry 
caskets, cases and boxes, cases and presentation 
cases for timepieces, works of art of precious metals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370531 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201713708 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.15, DE, 30 2017 004 

205 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NEANDER MOTORS AG, Werftbahnstr. 8, DE-24143 

KIEL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Motors, machine couplings and transmission 
components (except for land vehicles). 

  Klasse 12   Apparatus for locomotion by land, air or water. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1370536 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201713711 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, US-NC27601 
RALEIGH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for operating systems that run on 

a broad range of hardware and in physical, virtual, 
container, and cloud environments; computer software 
for deployment, scaling, management and 
administration of systems and networks, including 
system provisioning, configuration management, 
content management, and overall security across 
physical servers, virtualized servers and container 
formats as well as on public, private and hybrid clouds; 
computer software for failover services between nodes 
in a cluster; computer software for enabling a shared 
storage or clustered file system to access storage over 
networks; computer software for load balancing to 
provide redundancy for servers, databases, networking, 
and storage; computer software for providing software 
security updates, upgrades, monitoring, analysis, fixes, 
and support; computer software for virtualization 
allowing improved resource allocation and operational 
efficiency on multiple operating systems and 
applications; computer middleware software for 
developing, deploying, and managing applications, 
integrating applications, data, and services, and 
automating business processes across physical, virtual, 
cloud, container and mobile environments; computer 
software for use in creating cloud computing 
environments, including deploying, monitoring, and 
management of services across cloud service 
providers, virtualization, and container-based solutions 
including infrastructure-as-a-service; computer software 
for use in a cloud environment as an application 
platform, or platform-as-a-service, that automates the 
hosting, configuration, deployment and administration 
of web sites, web services, mobile application services, 
data-stores and messaging interconnects; computer 
software for building and managing private, public, and 
hybrid infrastructure-as-a-service clouds; computer 
software for developing, integrating, deploying, and 
managing mobile applications; computer software for a 
software-defined storage platform allowing treatment of 
storage as virtualized resources; computer software for 
executing computer program applications using 
containerization; computer software that provides an 
environment for building, hosting and deploying 
applications and services; computer software that 
provides a webserver for websites and web 
applications; computer software that provides a 
scalable, distributed in-memory data grid; computer 
software that provides messaging and integration tools 
for distributed applications; computer software that 
enables integration of distributed data sources; 
computer software application solutions for deploying 
and integrating services-oriented architecture services 
and business processes; computer software for 
business rules management and complex event 
processing; computer software that provides a 
management platform that combines business rules 
management and complex event processing with a 
business process management system; computer 
software that provides an integrated development 
environment for developing, testing and deploying web 
applications, enterprise applications and service-
oriented architecture services; computer software that 
provides management and monitoring capabilities to 
administer application environments; computer 
software that provides scalable and secure framework 

to establish and maintain trusted identities and keep 
communications private; computer software that 
provides an operating system-independent, network-
based registry for storing application settings, user 
profiles, group data, policies, and access control 
information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370538 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201713712 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OBEL CIVATA SAN. VE TIC. A.S., Sok. No: A.O.S.B. 

Çigli, TR-10002 IZMIR, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Ironmongery; small hardware of metal, screws of 
metal, nails; bolts of metal; nuts of metal; pegs of 
metal; flakes of metal; pitons of metal; metal chains; 
furniture casters of metal; fittings of metal for furniture; 
industrial metal wheels; door handles of metal; window 
handles of metal; hinges of metal; metal latches; metal 
locks; metal keys for locks; metal rings; metal pulleys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370544 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201713713 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Original Buff S.A., França, 16 Poligono Industrial, ES-
08700 IGUALADA (BARCELONA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Ready-made clothing for external and internal use; 

handkerchiefs (not included in other classes); caps; 
footwear (except orthopedic footwear) and headgear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370546 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201713715 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.19, FR, 4369682 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maje, 24 rue du Mail, FR-75002 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics. 
  Klasse 9   Eyeglasses, sunglasses, spectacle frames, spectacle 

cases. 
  Klasse 14   Jewelry, precious stones; timepieces and 

chronometric instruments. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; purses, coin purses 

(not of precious metals), key cases (leather goods), 
credit card cases (wallets), briefcases, wallets, cases 
and sets for toiletries, everyday bags, handbags, clutch 
bags, carry-all bags, small bags, shoulder bags, beach 
bags, luggage, shopping bags, sports bags, travel 
bags, trunks, suitcases, umbrellas, walking sticks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370547 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201713716 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.19, FR, 4369692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CLAUDIE PIERLOT, 49 rue Etienne Marcel, FR-75001 

PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics. 
  Klasse 9   Eyeglasses, sunglasses, spectacle frames, spectacle 

cases. 
  Klasse 14   Jewelry, precious stones; timepieces and 

chronometric instruments. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; purses, coin purses 

(not of precious metals), key cases (leather goods), 
credit card cases (wallets), briefcases, wallets, cases 
and sets for toiletries, everyday bags, handbags, clutch 
bags, carry-all bags, small bags, shoulder bags, beach 
bags, luggage, shopping bags, sports bags, travel 
bags, trunks, suitcases, umbrellas, walking sticks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370549 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713717 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KMW + Nexter Defense Systems N.V., Gustav 

Mahlerlaan 1017, NL-1082MK AMSTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
armouring and armoured elements of metal; rocket 
launching containers of metal; transportable bridges of 
metal; parts, spare parts and accessories of the above-
mentioned goods, if included in this class; logistics 
containers of metal; protective structures of metal; 
ammunition container made of metal; parts, fittings and 
accessories of aforesaid logistic containers, protective 
structures and ammunition containers if included in this 
class. 

  Klasse 7   Machines for use in the production, servicing and 
maintenance of vehicles, weapons, ammunition and 
projectiles; 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; automatic vending machines; robots (machines); 
bridge-laying devices, namely machines and equipment 
for laying bridges, modular bridges and military bridges; 
hoisting devices; cranes; parts, spare parts and 
accessories of the above-mentioned lifting devices, and 
cranes, if included in this class; clearing and pioneering 
facilities, namely machines and devices for use with 
recovery, clearing and lifting applications; parts, fittings 
and accessories of all aforesaid goods, as far as 
included in this class. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; computer peripheral devices; 
training simulators for weapons and vehicles; electric 
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and electronic control, communication, operation, input, 
display, recording, sight, observation, test, 
measurement, surveillance, navigation and diagnosis 
apparatus, in particular for vehicles, weapons, technical 
apparatus and technical equipment; bullet-proof vests; 
protective helmets; protective masks; data processing 
programs for the detection of fire solutions for weapons 
and weapon systems; electric, electronic or magnetic 
mine clearing devices; communication devices, in 
particular for communication between vehicles; digital 
geographic maps; land navigation systems; man-
machine interfaces (intermediate devices for 
communication between man and machine); apparatus 
and instruments for simulation and training purposes; 
telescopes; periscopes, angle mirrors; target 
telescopes; radar equipment; parts, fittings and 
accessories of all aforesaid goods, as far as included in 
this class. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; military vehicles; armored vehicles; tracked 
vehicles; wheeled vehicles; amphibious vehicles; 
bridge-laying equipment, namely bridge-laying vehicles; 
clearing and pioneering equipment, namely broaching 
vehicles, pioneering vehicles; plastic and rubber 
components for vehicle chains and crawler tracks parts, 
fittings and accessories of all aforesaid goods, as far as 
included in this class. 

  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; weapons; weapon systems; tanks [vehicles]; 
artillery weapons; howitzers; rocket launchers; grenade 
launcher; firearm sights; weapon mounts, in particular 
remote-controlled weapon mounts; turrets; gun turrets; 
firearms; pyrotechnic components; detonators; fuses 
for explosives; propellant; securing and releasing 
devices for ammunition and projectiles; pyrotechnic 
devices for mine clearance or ammunition destruction 
as parts of tanks and other military vehicles and/or 
explosive devices; bridge laying equipment, namely 
bridge laying tanks; clearing and pioneering equipment, 
namely clearing tanks, pioneering tanks; parts, fittings 
and accessories of all aforesaid goods, as far as 
included in this class. 

  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 shelters for protection against military 
threats, namely ceramic armour-plating and composite 
armouring; parts, fittings and accessories of all 
aforesaid goods, as far as included in this class. 

  Klasse 37   Building construction; installation, maintenance, 
retrofitting and repair of machines and machine 
components, vehicles and vehicle components, 
weapons and weapon components, weapon systems 
and weapon system components, technical equipment 
and installations, computer hardware and simulators; 
interference elimination in electric installations; 
retreading of tyres; information regarding the repair of 
the aforementioned goods. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; arranging and 
conducting of seminars, workshops, conferences and 
congresses; publication of printed matter, except for 
advertising purposes; publication of magazines and 
books in electronic form; training 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; updating, installation and 
maintenance of software; measurement and test 
laboratory services; material testing; technological 
consultancy; engineering services; software design; 
computer programming. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370556 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201713719 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.15, EM, 016369101 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SLATNAR d.o.o., Ulica Ignaca Borstnika 16, SI-4207 
CERKLJE NA GORENJSKEM, Slovenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; hats; jumping shoes; boots for ski-

jumping; ski shoes; ski boots; boots for snowboarding; 
mountaineering shoes; walking shoes; athletics shoes; 
sneakers; cyclists' footwear; gymnastic shoes; 
sportswear; ski jackets; ski trousers; snow suits; 
leisurewear; outerclothing; knitwear [clothing]; jumpers; 
topcoats; sweaters; combinations(clothing); blousons; 
coats; quilted coats; parkas; windshirts; pelerines; 
sweat shirts; hooded tops; singlets; trousers shorts; 
hosiery; ankle socks; sweat-absorbent socks; gaiters; 
gloves as clothing; ski gloves; shawls; scarves; 
underwear; sweat-absorbent underwear; ski headgear; 
flat caps; balaclavas; ski balaclavas; hoods [clothing]; 
headbands (clothing); ear bands. 

  Klasse 28   Games; playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; skis; jump skis; alpine 
skis; ski boards; touring skis; waterskis; sole coverings 
for skis; ski bindings; bindings for jump skis; bindings 
for alpine skis; snowboard bindings; bindings for touring 
skis; edges of skis; seal skins (coverings for skis); ski 
sticks; bags for skis; ski bags; snowshoes; sleighs 
(sports articles); bob-sleighs; skates; skateboards; in-
line roller skates; roller skates, kick scooters; 
sailboards; surfboards; hang gliders; paragliders; 
appliances for gymnastics; slides [playthings]; climbers' 
harness; balls for play; playing balls; nets for sports; 
tennis nets; trampolines (sporting articles); tables for 
table tennis; table football tables; starting blocks for 
sports; pools (swimming-) [play articles], gloves for 
games; flippers for swimming; diving fins; golf clubs; 
golf gloves; golf club bags; hockey sticks; rackets; 
stationary exercise bicycles; machines for physical 
exercises, body-building apparatus; bar-bells; 
exercisers (expanders), discuses for sports; artificial 
climbing walls and holds; protective footwear for sports; 
knee and elbow guards for sports; protective gloves for 
sports. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; development, planning and 
design of skis, ski footwear and ski bindings; industrial 
analysis and research services; industrial design; 
engineering services; quality control; dress designing; 
technical project studies; research and development 
(for others); technical research; engineering; 
consultancy relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1370557 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713720 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.06, DJ, 072/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. 
KG, Dieselstrasse 12, DE-72555 METZINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumeries; essential oils; preparations for 

body and beauty care; hair lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370571 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713722 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.17, DE, 30 2017 102 

747 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded content; databases (electronic); media 

content; software; computer operating systems; 
information technology and audiovisual equipment; 
communications equipment; computer networking and 
data communications equipment; point-to-point 
communications equipment; broadcasting equipment; 
antennas and aerials as communications apparatus; 
data storage devices; replicating apparatus; data 
processing equipment and accessories (electrical and 
mechanical); audio and audiovisual and photographic 
devices; apparatus, instruments and cables for 
electricity; electric and electronic components; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signaling devices; navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers. 

  Klasse 37   Repair and maintenance of vehicles and their parts; 
tuning of vehicles and their parts. 

  Klasse 42   Development, programming and implementation of 
software; computer hardware development; rental of 
computer software; rental of computer hardware and 
facilities; design, maintenance and up-dating of 
computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370582 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201713724 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.30, IT, 

302017000059155 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' 

AGRICOLA COOPERATIVA, Via Kennedy, 48, IT-
46047 PORTO MANTOVANO (MANTOVA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cheese; cheese substitutes; milk; milk substitutes; 

yogurt; mascarpone cheese; ready grated cheese; 
cottage cheese preparations; milk products; dairy 
products and dairy substitutes; ricotta cheese. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370606 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713725 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, EM, 016387433 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trade mark consists of the word "hevò" written in 

lower case, fanciful letters, above which are four dots, 
clearly visible and horizontally aligned with one 
another; the letter "o" of the word "hevò" has an accent 
placed horizontally; this word and the four dots are in 
white on a black background. 

(730) Innehaver: 
 Gica Textile Group S.r.L., Via Mottola zona industriale 

km.2,100, IT-74015 MARTINA FRANCA (TA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, namely, aprons, ascots, clothing, namely, 
babies' pants, neckerchiefs, namely, bandanas, bath 
slippers, bath robes, bathing trunks and bathing 
drawers, bathing suits and swimsuits, beach clothes, 
namely, jackets, tops, shirts, bottoms, pants, clothing, 
namely, belts, bibs, not of paper, necklets, namely, 
boas, lingerie, namely, bodices, boxer shorts, 
brassieres, breeches for wear, camisoles, chasubles, 
clothing, namely, namely, jackets, tops, shirts, bottoms, 
pants, clothing for gymnastics, namely, jerseys, 
athletics shorts, clothing including clothing made of 
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imitation of leather, namely, leather jackets, clothing of 
leather, namely, leather pants, coats, clothing, namely, 
collars, clothing, namely, combinations, corselets, 
underclothing, namely, corsets, clothing, namely, cuffs 
and wristbands, cyclists' clothing, namely, jerseys, 
athletics shorts, detachable collars, dresses, dressing 
gowns, clothing, namely, ear muffs, fishing vests, fur 
stoles, clothing, namely, furs in the nature of fur coat, 
fur hats, fur jackets, clothing, namely, gabardines in the 
nature of women fabrics jackets, men fabrics jackets, 
women fabrics pants, men fabrics pants, garters, 
girdles, clothing, namely, gloves, clothing, namely, 
headbands, clothing, namely, hoods, hosiery, clothing, 
namely, jackets, clothing, namely, jerseys, jumper 
dresses and pinafore dresses, knickers and panties, 
clothing, namely, knitwear in the nature of wooly hats, 
socks, clothing layettes, leggings in the nature of leg 
warmers and leg warmers, trousers, namely, leggings, 
maniples, namely, liveries, mantillas, masquerade 
costumes, mittens, clothing, namely, money belts, 
motorists' clothing, namely, jackets, pants, clothing, 
namely, muffs, mufflers, namely, neck scarves, mufflers 
in the nature of neck scarves, neckties, outerclothing, 
namely, jackets, overalls and smocks, overcoats and 
topcoats, paper clothing, namely, paper hats, clothing, 
namely, paper hats, parkas, pelerines, pelisses, 
petticoats, pocket squares, ponchos, pyjamas and 
pajamas, ready-made clothing, namely, jackets, pants, 
saris, sarongs, sashes for wear, scarves and scarfs, 
shawls, shirts, short-sleeve shirts, skirts, skorts, sleep 
masks, slippers, undergarments, namely, slips, sock 
suspenders, socks, sports jerseys, sports singlets, 
stocking suspenders, stockings, clothing, namely, stuff 
jackets, suits, suspenders/braces for clothing, namely, 
suspenders, sweat-absorbent stockings, sweat-
absorbent underclothing and sweat-absorbent 
underwear, pullovers namely, sweaters and jumpers, 
undergarments, namely, teddies, tee-shirts, tights, 
togas, trouser straps and gaiter straps, trousers and 
pants, underpants, underwear and underclothing, 
uniforms, clothing, namely, veils, headwear, namely, 
visors, waistcoats and vests, waterproof clothing, 
namely, waterproof jackets, waterproof pants, wet suits 
for water-skiing, wimples, all the above goods other 
than sportswear and technical sportswear for playing 
golf and skiing; shoes; bathing caps, berets, headwear, 
namely, caps, hats, beanies, headgear for wear, 
namely, hats, caps, lace boots, namely, mitres and 
miters, shower caps, skull caps, top hats, turbans. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370627 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713728 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Eldan Recycling A/S, Værftsvej 5, DK-5600 

FAABORG, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Waste management and recycling machines for 
processing particularly rubber, metal, plastic and 
chemicals; recycling machines; recycling crushing units 
(machines); machines for separating recyclable 
materials; mills and crushing machines; conveyors and 
conveyor belts; waste management installations; 

machines for cleaning waste bins. 
  Klasse 9   Apparatus, instruments and software for controlling 

waste management and recycling machines and 
installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370646 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201713732 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wallmek i Kungälv AB, Bultgatan 18, SE-44240 
KUNGÄLV, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Ironmongery, small items of metal hardware namely 

screws, bolts, nuts, plates, spring bolts, flange nuts, 
thread protection rings, punching nuts, press plates, 
clamps, cylinder holder clamps, dismounting plates, 
adaptor rings, adaptor plates, bearing plates, bearing 
cups, mounting rings, mounting/dismounting sockets, 
mounting rings, holder sockets, hub plates, hub cups, 
press rings, spacer bolt, press sockets, special bolt 
nuts, lids, press sockets, press cones, press pipes; 
articles of non precious metals not included in other 
classes namely press clamps, sockets of metal, 
carriage beams, press rods, press foot, press axles, 
hydraulic quick couplings, tanks, fuel pipes, stand for 
draining vessels; suction hoses (probes) for fluids (part 
of tanks); coolant draining spear (parts of tanks); ducts 
made of metal for trunking pipes for liquids; pipes, 
tubes and hoses, and fittings therefore, including 
valves, of metal. 

  Klasse 7   Fuel drainer (fuel suction units); sockets [parts for 
machines], housings for ball bushings, machines and 
machine tools, namely pneumatic cutter, cutting tools; 
elevating apparatus; hoist for gearboxes; stands for lift; 
stands for gearbox hoists; stands for machines; 
pneumatic pumps; suction pumps; pneumatically driven 
presses; pneumatic driven machines; couplings for 
pneumatic apparatus; machine tools for mounting and 
detaching of wheel bearings, ball joints, ball pegs, drive 
shafts, brakes, supporting arms, bushings, wheel bolts, 
wheel hubs, king-pins, steering joints; mounting and 
detaching sets in the form of accessories and fittings to 
machine tools for wheel bearings, ball joints, ball pegs, 
drive shafts, brakes, supporting arms, bushings, wheel 
bolts, wheel hubs, king-pins, steering joints; press block 
set being parts of machines for pulling out truck/trailer 
connectors; hydraulic pumps; hydraulic cylinders; 
hydraulic spring compressors; accessories to hydraulic 
spring compressors (claws, safety straps, top parts, 
pipes); press tools being parts of machines; reels, 
mechanical, for flexible hoses; screeders and pullers 
being parts of machines; water separators for fuel 
[machines]; fume extraction machines; fuel tank drills; 
oil drainer [machines]; liquid drainer being parts of 
machines for break fluids, hydraulic fluids, windscreen 
washer fluids, glycol; safety cover with catch strap for 
hydraulic tools. 

  Klasse 8   Hand tools and implements [hand-operated]; tool 
holders; foot pump; striking tool; punching socket; fuel 
filter clamps (cramps) (hand tools). 

  Klasse 9   Manometers, pressure gauge sets for hydraulic 
pumps. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370649 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201713733 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Five Fellas GmbH, Schwarzer Kamp 7, DE-21502 
GEESTHACHT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 

classes; bed covers; table covers; adhesive fabric for 
application by heat; banners; bath linen, except 
clothing; bed blankets; bed clothes; bed covers of 
paper; bed linen; billiard cloth; bolting cloth; brocades; 
buckram; bunting; calico; canvas for tapestry or 
embroidery; cheese cloth; chenille fabric; cheviots 
[cloth]; cloth; coasters [table linen]; cotton fabrics; 
covers for cushions; crepe [fabric]; crepon; curtain 
holders of textile material; curtains of textile or plastic; 
damask; diapered linen; dimity; door curtains; drugget; 
eiderdowns [down coverlets]; elastic woven material; 
esparto fabric; fabric; fabric for footwear; fabric, 
impervious to gases, for aeronautical balloons; fabric of 
imitation animal skins; fabrics for textile use; face 
towels of textile; felt; fibreglass fabrics for textile use; 
filtering materials of textile; fitted toilet lid covers of 
fabric; flags, not of paper; flannel [fabric]; frieze [cloth]; 
furniture coverings of plastic; furniture coverings of 
textile; gauze [cloth]; glass cloths [towels]; gummed 
cloth, other than for stationery; haircloth [sackcloth]; 
handkerchiefs of textile; hat linings, of textile, in the 
piece; hemp cloth; hemp fabric; household linen; jersey 
[fabric]; jute fabric; knitted fabric; labels of cloth; linen 
cloth; lingerie fabric; lining fabric for shoes; linings 
[textile]; loose covers for furniture; marabouts [cloth]; 
mattress covers; moleskin [fabric]; mosquito nets; 
napkins, of cloth, for removing make-up; net curtains; 
non-woven textile fabrics; oilcloth for use as 
tablecloths; pillow shams; pillowcases; place mats, not 
of paper; plastic material [substitute for fabrics]; printed 
calico cloth; printers' blankets of textile; quilts; ramie 
fabric; rayon fabric; sanitary flannel; serviettes of textile; 
sheets [textile]; shower curtains of textile or plastic; 
shrouds; silk [cloth]; silk fabrics for printing patterns; 
sleeping bags [sheeting]; table linen, not of paper; table 
runners; tablecloths, not of paper; tablemats, not of 
paper; taffeta [cloth]; textile material; tick [linen]; ticks 
[mattress covers]; towels of textile; traced cloth for 
embroidery; travelling rugs [lap robes]; trellis [cloth]; 
tulle; upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; 
washing mitts; woollen cloth; zephyr [cloth]. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; anti-sweat underwear; 
aprons [clothing]; ascots; babies' pants [clothing]; 
bandanas [neckerchiefs]; bath robes; bath sandals; 
bath slippers; bathing caps; bathing trunks; beach 
clothes; beach shoes; belts [clothing]; berets; bibs, not 
of paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; boot 
uppers; boots; boots for sports; brassieres; breeches 
for wear; camisoles; cap peaks; caps [headwear]; 
chasubles; clothing; clothing for gymnastics; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; coats; collar 
protectors for wear; combinations [clothing]; corselets; 
corsets [underclothing]; cuffs; cyclists' clothing; 
detachable collars; dress shields; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or sandals; 
fishing vests; fittings of metal for footwear; football 
boots; footmuffs, not electrically heated; footwear; 
footwear uppers; fur stoles; furs [clothing]; gabardines 

[clothing]; gaiter straps; galoshes; garters; girdles; 
gloves [clothing]; gymnastic shoes; half-boots; hat 
frames [skeletons]; hats; headbands [clothing]; 
headgear for wear; heelpieces for footwear; heelpieces 
for stockings; heels; hoods [clothing]; hosiery; inner 
soles; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; lace boots; layettes 
[clothing]; leg warmers; leggings [trousers]; liveries; 
maniples; mantillas; masquerade costumes; miters 
[hats]; mittens; money belts [clothing]; motorists' 
clothing; muffs [clothing]; neckties; non-slipping devices 
for footwear; outerclothing; pants; paper clothing; paper 
hats [clothing]; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; 
pocket squares; pockets for clothing; ponchos; 
pullovers; pyjamas; ready-made clothing; ready-made 
linings [parts of clothing]; sandals; saris; sarongs; 
sashes for wear; scarfs; shawls; shirt fronts; shirt 
yokes; shirts; shoes; short-sleeve shirts; shoulder 
wraps; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves; 
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips 
[undergarments]; smocks; sock suspenders; socks; 
soles for footwear; spats; sports shoes; stocking 
suspenders; stockings; studs for football boots; stuff 
jackets [clothing]; suits; suspenders; sweat-absorbent 
stockings; sweaters; swimsuits; teddies 
[undergarments]; tee-shirts; tights; tips for footwear; 
togas; top hats; topcoats; trousers; turbans; 
underpants; underwear; uniforms; veils [clothing]; 
vests; visors [headwear]; waterproof clothing; welts for 
footwear; wet suits for water-skiing; wimples; wooden 
shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370668 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201713735 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INTO Concept Oy, Lemuntie 3-5 C, FI-00510 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Prefabricated non-metallic constructions; space 

dividers [structures], not of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370671 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201713736 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.10, US, 87367144 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Responsible Gold Operations Ltd., 109 North Post Oak 
Lane, Suite 435, US-TX77024 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Providing an on-line exchange for trading in virtual 

currency and electronic money; brokerage services in 
the nature of virtual currency and electronic money 
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trading; electronic funds transfer services; financial 
services, namely, providing a virtual currency for use by 
and transfer among members of an on-line community 
via a global computer network; currency trading 
services; currency transfer services; virtual currency 
exchange transaction services for transferable 
electronic cash equivalent units having specified cash 
value; provision of prepaid tokens, namely, processing 
electronic payments made through prepaid purchase 
tokens; money transfer services; currency dealing 
services; brokerage of currency; electronic cash 
transactions; issuance of virtual currency tokens; virtual 
money exchange services; commodity trading services.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370679 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201713739 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hair Ventures LLC, 94 Fargo Lane, US-NY10533 
IRVINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370683 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201713740 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.26, DE, 

302017016190 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, DE-
07745 JENA, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Ophthalmological apparatus and instruments, 

especially instruments to inject intraocular lenses into 
the eye. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370741 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201713745 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, FR, 4341497 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SSERTSON GROUP, ZAC Les Epalits, 1 Impasse 

Sud, FR-42610 SAINT ROMAIN LE PUY, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Mangers for animals; combs for animals; litter boxes 
[trays] for pets; litter boxes for animals; electric brushes 
for pets; brushes for pets; cages for pets; feeders for 
small animals; feeding dishes for pets; animal bristles 
[brushware]; scoops for the disposal of pet waste; 
feeding bowls for pets; combs and brushes (except 
paintbrushes); horse brushes; combs for animals; 
brush-making materials; currycombs, large-toothed 
combs and scrubbing brushes for animals; toilet 
sponges and scrubbing sponges for animal care; hand-
operated cleaning instruments; toilet utensils; vanity 
cases; bird baths and cages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370766 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201713750 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.16, BX, 1334417 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bruno Nuyttens, JBC5 - PO Box 212442, Jumeirah 
Lake Towers, AE-DUBAI, De forente arabiske 
emiratene 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 

and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; apparatus and 
instruments for therapeutic purposes; massage 
apparatus and instruments; massage beds and 
mattresses for medical purposes; beds, mattresses, 
seats, cushions and blankets for therapeutic, medical 
or surgical purposes; mattresses with a built-in 
massage-apparatus; mattresses, seats, cushions, 
blankets and beds with a built-in vibration apparatus 
and built-in infra-red heat source. 

  Klasse 20   Furniture; beds and mattresses; furniture for sitting or 
lying down. 

  Klasse 44   Medical and therapeutic services; massage services; 
veterinary services; services in the field of hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1370772 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201713751 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.21, CZ, 538251 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kamil Hrbácek, U vysocanského pivovaru 3, CZ-19000 

PRAHA 9 - VYSOCANY, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Photographic, cinematographic and optical apparatus; 
camera stands, lighting stands, turning stands and 
holders for photographic and cinematographic 
technology, photographic accessories, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
regulating or controlling electricity; lasers, not for 
medical purposes, laser sights; electrical positioning 
devices; apparatus for recording, transmission, 
reproduction of image and sound; computer software; 
magnetic data carriers, recording discs, compact discs, 
DVD, other digital recording media. 

  Klasse 35   Production of presentations of products for the 
purposes of retail trade and for advertising purposes; 
promotional activity, advertising. 

  Klasse 41   Photography, photographic works, photographic 
studio services, consultant activity in the field of 
photographs and photography, production of 
audiovisual presentations for cultural and educational 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370775 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201713752 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.23, EM, 016760324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rex-Royal AG, Industriestrasse 34, CH-8108 
DÄLLIKON, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Coffee machines; electric coffee machines; fully 

automatic coffee machines; electric fully automatic 
coffee machines; machines for dispensing warm 
beverages; machines for gastronomy for dispensing 
warm beverages; machines for gastronomy for 
dispensing coffee, cacao drinks, hot chocolate, tea, 
warm dairy drinks and warm mixed drinks; cup 
warmers; electric cup warmers; refrigerators; parts, 
spare parts and implements for the aforementioned 
goods (as far as includes in this class). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370777 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201713753 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, EM, 016246365 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEEFER GRILLGERÄTE GMBH, Linzer Str. 97-99, 

DE-53604 BAD HONNEF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Cooking apparatus, including gas barbecues, 
including gas grills and fittings, namely lighters, control 
knobs for barbecues, roasting jacks, friction lighters for 
igniting gas, gas burners, grills, grill covers, lighting 
lamps, electric torches, plate warmers. 

  Klasse 21   Household or kitchen or barbecue utensils and 
containers, sponges, brushes, articles for cleaning 
purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glass ware, porcelain 
and earthenware, not included in other classes, 
accessories, namely frying pans, pins of metal (cooking 
-), butter dishes, bottle openers, electric and non-
electric, grills, cooking utensils, non-electric, namely 
spatulas, kitchen containers, namely drip pans, 
corkscrews, electric and non-electric, hand-operated 
pepper and salt mills, trays for household purposes, 
oven gloves, pot holders; grills. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370800 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201713760 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.16, DE, 30 2016 108 

428 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Strasse 

1, DE-97228 ROTTENDORF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
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  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking [supervision], life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; coin-operated mechanisms; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; spectacle frames made of metal and plastic; 
sunglasses; spectacle cases; corrective lenses; bags 
adapted for laptops; covers and cases adapted for 
mobile phones and tablet computers; smartwatches. 

  Klasse 14   Alloys of precious metal; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; animal skins, hides; luggage; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
bags, in particular handbags, sports bags, shopping 
bags, rucksacks; purses, pocket wallets, key wallets; 
toiletry bags sold empty. 

  Klasse 24   Textiles and substitutes for textiles; bed blankets; 
table cloths; bed clothes and blankets; sheets [textile]; 
bed throws; table linen; towels of textile. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; belts [clothing]. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; clerical services; retail and wholesale 
services in the field of perfumery, cosmetics, 
eyeglasses, sunglasses and spectacle cases, jewellery, 
watches and clocks, trunks and suitcases, bags, 
rucksacks, luggage, umbrellas and parasols, purses, 
textiles and substitutes for textiles, bed blankets, table 
cloths, bed clothes and blankets, sheets [textile], bed 
throws, table linen, towels of textile, clothing, footwear 
and headgear, belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370805 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201713762 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "AUTOS" Spólka z 

o.o., ul. Unii Europejskiej 2B, PL-86-050 SOLEC 
KUJAWSKI, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Commercial vehicles and vans; engines for 

commercial vehicles; spare parts for commercial 
vehicles and vans; spare parts for trailers and semi-
trailers; spare parts for buses; parts and accessories 
for motor vehicles. 

  Klasse 35   Business administration and management of hotels; 
business management of shops and warehouses and 
on-line shops with the following goods: commercial 
vehicles and vans, engines for commercial vehicles, 
spare parts for commercial vehicles and vans, spare 
parts for trailers and semi-trailers, parts and 
accessories for buses, parts and accessories for 
mechanical vehicles, cars and vans, motor vehicles, 
motorcycles, parts and accessories for motorcycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370810 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201713764 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.13, DE, 30 2016 029 

101 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 There is a capitalized letter "P" in white color in a 

square which is filled out with dark red color. 
(730) Innehaver: 

 Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 2, DE-31832 
SPRINGE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Non-electric cables and wires of common metal, 

namely suspension ropes and rope adjusters; fasteners 
of metal in the form of holders for lighting apparatus 
and suspension ropes and rope adjusters of metal as 
parts and fittings for lighting apparatus, indoor and 
outdoor lights, in particular wall-mounted lights, ceiling 
lights, floor-standing lights, table lights, plug-in lights, 
clip-on lights, picture lights, mirror lights, cabinet lights, 
built-in furniture lights, other built-in lights, furniture-
mounted lights, plant lights and spotlights. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electric and electronic components, in 
particular light-emitting diodes (LED), switches, electric 
cables, sockets, plugs and other contacts (electric 
connections), connectors, adapters, starters, ballasts, 
junction boxes, sockets, fuses, connector boxes, 
current relays, dimmers, transformers, radio interferers, 
electrified rails and testing devices; in particular all of 
the aforesaid goods in the form of fittings for wall-
mounted lights, ceiling lights, floor-standing lights, table 
lights, plug-in lights, clip-on lights, picture lights, mirror 
lights, cabinet lights, built-in furniture lights, other built-
in lights, furniture-mounted lights, plant lights and/or 
spotlights. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; indoor and outdoor lights, in 
particular wall-mounted lights, ceiling lights, floor 
standing lights, table lights, plug-in lights, clip-on lights, 
picture lights, mirror lights, cabinet lights, built-in 
furniture lights, other built-in lights, furniture-mounted 
lights, plant lights and spotlights, and parts and fittings 
for the aforesaid goods, included in this class; cover 
plates and protective glass in the form of fittings for 
wall-mounted lights, ceiling lights, floor-standing lights, 
table lights, plug-in lights, clip-on lights, picture lights, 
mirror lights, cabinet lights, built-in furniture lights, other 
built-in lights; furniture-mounted lights, plant lights 
and/or spotlights; decorative elements in the form of 
parts for wall-mounted lights, ceiling lights, floor-
standing lights, table lights, plug-in lights, clip-on lights, 
picture lights, mirror lights, cabinet lights, built-in 
furniture lights, other built-in lights, furniture-mounted 
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lights, plant lights and/or spotlights; luminaires, in 
particular incandescent lamps, LED lamps, fluorescent 
tubes, energy-saving lamps, halogen lamps, in 
particular for wall-mounted lights, ceiling lights, floor-
standing lights, table lights, plug-in lights, clip-on lights, 
picture lights, mirror lights, cabinet lights, built-in 
furniture lights, other built-in lights, furniture-mounted 
lights, plant lights and/or spotlights. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for lighting apparatus 
and luminaires, including parts and fittings therefor, and 
electric and electronic components. 

  Klasse 42   Technical planning and consultancy in the field of 
lighting technology; technical planning and technical 
project management for designing lighting installations.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370815 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713765 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SQ Professional Limited, Voltage Business Centre, 

Units 2 and 3, 6 Mollison Avenue, GB-EN37XQ 
ENFIELD, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric blenders for household purposes, electric can 

openers. 
  Klasse 8   Cutlery; cutlery sets; tableware; peelers and corers; 

cheese and egg slicers; can openers; knife sharpeners; 
non-electric scissors; tongs; non-electric can openers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating and cooking; 
electric kettles; gas and electric cookers; rice cooker; 
domestic bread toasters; electric sandwich toasters; 
electric coffee making machines; expresso coffee 
machines. 

  Klasse 21   Kitchenware; cookware, pots, casserole dishes, pans 
and woks and lids or covers therefor; stands for the 
aforesaid goods; household and kitchen utensils and 
containers; glassware, porcelain and earthenware; 
bowls, dishes, jugs, glasses, chinaware, cups, mugs, 
earthenware, enamelware, pots, saucers, trays, kitchen 
utensils, serving utensils; knife boards, butter dishes, 
colanders, covers for dishes, non-electric kettles, lemon 
squeezers, lids for pots, pastry moulds, table plates, 
tea strainers, tea and coffee pots, dinner services, tea 
sets, condiment dishes and dispensers, dish racks, 
spice racks, toast racks, garlic presses, cake and 
biscuit cutters, slotted spoons and potato mashers; 
storage systems, all being containers for household 
and kitchen use including storage for kitchen ware, 
cookware and serving utensils; parts and fittings for any 
of the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370887 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201713772 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.17, DE, 30 2016 105 

605 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 lnstafreight GmbH, Charlottenstr. 4, DE-10969 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software applications for wireless devices; recorded 

multimedia content; computer software, recorded; 
electronic navigational, tracking and positioning 
apparatus and instruments; electronic publications, 
downloadable; electronic payment terminals; computer 
software applications, downloadable; all 
aforementioned goods only in the field of transport, 
logistics as well as warehousing. 

  Klasse 35   Business inquiries; outsourcing services in the nature 
of arranging procurement of goods for others; provision 
of an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; ordering services for third parties; 
book-keeping and accounting services; office functions; 
computerised business information updating services; 
computerised on-line ordering services; computerised 
file management; computerised business information 
retrieval; providing business information directory 
services, via a global computer network; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; invoicing services; supply chain 
management services; inventory management 
services; presentation of services on communication 
media for commercial purposes; price comparison 
services; billing services; collection and systematization 
of business data; sales promotion for others; rental of 
advertising space; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; procurement 
of contracts for others; administrative processing of 
purchase orders; advertising and marketing; provision 
of commercial and business contact information via the 
internet; compilation and input of information into 
computer databases; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of services, namely of 
office functions including invoicing, ordering services 
and processing of purchase orders, transport services, 
warehousing, services in the field of quality assurance 
and quality control for third parties, enabling consumers 
to conveniently compare and purchase those services; 
all aforementioned services only in the field of 
transport, logistics as well as warehousing. 

  Klasse 36   Issue of tokens of value in the nature of gift vouchers; 
providing financial information via a web site; electronic 
payment services; providing information in insurance 
matters; underwriting services; providing information on 
all aforementioned services; "business finance 
procurement services; insurance brokerage; all 
aforementioned services only in the field of transport, 
logistics as well as warehousing. 

  Klasse 39   Collection of freight; pick-up and delivery of goods and 
packages; transportation information; transport of 
goods; consultancy relating to the transportation and 
storage of goods; freight forwarding; transport 
brokerage; warehousing information; GPS navigation 
services; messenger courier services; distribution 
services; tracking and tracing of shipments [transport 
information]; navigation (positioning, and route and 
course plotting); transport reservation; tracking of 
passenger or freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; 
transportation and delivery services by air, road, rail 
and sea; transportation logistics; transport; rental of 
storage containers; rental of warehouse space; 
arrangement of transportation; packaging and storage 
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of goods; warehousing; providing information on all 
aforementioned services; logistic and reservation 
services in relation to distribution of goods, rental of 
storage containers, rental of warehouse space, 
packaging and storage of goods, warehousing; all 
aforementioned services only in the field of transport, 
logistics as well as warehousing. 

  Klasse 42   Consultancy services relating to quality control; quality 
assurance consultancy; providing temporary use of 
non-downloadable software applications accessible via 
a web site; providing search engines for the Internet; 
design and development of computer software for 
logistics, supply chain management and e-business 
portals; design and development of computer software 
for process control; testing, authentication and quality 
control; software as a service [SaaS]; certification 
(quality control); all aforementioned services only in the 
field of transport, logistics as well as warehousing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370930 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201713778 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, DE, 30 2016 035 

940 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric household and kitchen machines and 
apparatus, included in class 7, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, 
electrically powered tools, tin openers, knife sharpening 
apparatus, and machines and apparatus for making 
beverages and/or preparing food, beverage pumps for 
dispensing chilled beverages; electric vending 
machines for beverages or foods, automatic vending 
machines; electrical apparatus for sealing plastics 
(packaging); electric waste disposal devices, including 
waste disposers and waste presses; dishwashers; 
electric machines and apparatus for treating laundry 
and clothing (included in this class), including washing 
machines, spin dryers; ironing presses, ironing 
machines, included in this class; electric household 
cleaning equipment, including electric window cleaning 
equipment, electric shoe polishers and vacuum 
cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; robotic 
vacuum cleaners, robots for household chores; parts 
for all the aforesaid goods, included in this class; 
hoses, tubes, dust filters and dust filter bags, all for 
vacuum cleaners. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating and cooking, 
in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, 
defrosting and heating devices, water heaters, 
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, 
waffle irons (electric), egg cookers, deep-fat fryers 
(electric); electric tea and coffee machines, espresso 
coffee machines, automatic coffee machines (included 
in this class); refrigerating apparatus, in particular 
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, 
beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, 
ice machines and apparatus; drying apparatus, in 
particular including tumble dryers, laundry drying 

machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps 
(other than for medical use); heated cushions, not for 
medical purposes; blankets, electric, not for medical 
purposes; apparatus for ventilating, in particular fans; 
extractor hood filters, extractor hood equipment and 
extractor hoods, air conditioning apparatus and devices 
for improving air quality, air humidifiers, air deodorisers, 
fragrance dispensing apparatus (not for personal use); 
air purifying apparatus, apparatus for water supply and 
sanitary purposes, in particular including fittings for 
steam generating, ventilating and water supply 
installations; water heaters, storage water heaters and 
instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in 
this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing 
chilled beverages for use in combination with apparatus 
for chilling beverages (other than vending machines). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370938 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201713779 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.13, DE, 30 2017 003 

546 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 
MONHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical preparations for influent water and waste 

water treatment and purification; chemical preparations 
for the pulp and paper industry; chemical preparations 
for cleaning purposes in the pulp and paper industry, oil 
and mining industry as well as in water conditioning 
installations. 

  Klasse 7   Chemical feed devices linked to monitors and control 
devices for the purification, clarification, and 
disinfection of industrial water. 

  Klasse 9   Monitors and control devices for the purification, 
clarification, and disinfection of industrial water. 

  Klasse 16   Printed material, namely reports and newsletters in 
the field of pulp and paper industry, oil and mining 
industry as well as in water conditioning installations. 

  Klasse 35   Providing business information; business 
examinations services; business consulting in respect 
of the selection of preparations for cleaning in the pulp 
and paper industry. 

  Klasse 42   Consulting services in the field of water usage 
efficiency and water usage management; consulting for 
the selection of the preparations for cleaning in the pulp 
and paper industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1370962 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201713783 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.24, DE, 30 2017 004 

902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Coty Brands Management GmbH, Fort Malakoff Park, 

Rheinstrasse 4E, DE-55116 MAINZ, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery; cosmetics; body and beauty care 
products; cosmetics; hair lotions, essential oils. 

  Klasse 4   Candles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370978 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201713785 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.02, US, 87433661 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aruba Networks, Inc., 1344 Crossman Avenue, US-
CA94089 SUNNYVALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer network analysis software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371022 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713788 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.25, TH, 170102691 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LINXENS HOLDING, 37 Rue Des Closeaux, FR-78200 
MANTES-LA-JOLIE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electrical connectors; electronic connectors; optical 

connectors; electro-optical connectors; devices for 
connecting electrical circuits; optical connection 
devices; electric circuits; electronic circuits; optical 
circuits; integrated circuits; engraved flexible electronic 
circuits for use in electronics; printed flexible electronic 
circuits for use in electronics; engraved flexible 
electronic circuits for medical use; flexible printed 
electronic circuits for medical use; printed flexible 

electronic circuits for assembling of electronic chips 
(semiconductors); engraved flexible electronic circuits 
for assembling of electronic chips (semiconductors); 
printed rigid electronic circuits for assembling of 
electronic chips (semiconductors); engraved rigid 
electronic circuits for assembling of electronic chips 
(semiconductors); connectors for integrated circuit 
cards (chip cards); electronic microcircuits on flexible 
film for chip card applications; contactless chip cards; 
application of remote identification by radio frequency; 
elements that integrate a chip; elements which 
integrate a telecommunication antenna; readers for 
optical identification systems; radio-frequency-
identification system readers; electronic label readers; 
engraved telecommunication antennas; flexible 
electronic components for biometric identification; 
electronic components via biometric interconnections; 
electronic devices for smart card modules; contactless 
interconnection devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371053 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201713789 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Salomon Food World GmbH, Nordring 13, DE-63762 

GROSSOSTHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, seafood, poultry, game and products made 
therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, 
roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried 
game, poultry, seafood, fish and meat products, in 
particular roasts, hams and preserved meat products; 
charcuterie, in particular in cooked, roasted and/or 
smoked and/or air-dried form; dried, cooked, frozen, 
preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry 
and game, fruits and vegetables; tinned sausages, fruit 
and vegetables and preserves consisting of meat 
preparations with sauces, mixed preserves and mixed 
preparations consisting of meat, fish, seafood, game, 
poultry, vegetables and/or fruit; meat, sausage, game 
and poultry, fish and vegetable salads in fresh and 
preserved form; soups with or without meat content; 
solid and liquid meat extracts, bouillon extracts and 
bouillon products, meat and sausage jellies and meat 
products and charcuterie consisting thereof, aspic; 
edible fats; semi-prepared and ready-to-cook meals 
and prepared meals, mainly consisting of meat, fish, 
seafood, poultry, game and/or sausages with side 
dishes vegetables, potatoes, rice, farinaceous food 
pastes and/or prepared fruit; diet meat preparations 
and health food consisting of meat, poultry, game 
and/or fish, other than for medical purposes; jellies; 
jams; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
finger food products, mainly consisting of the aforesaid 
foodstuffs, included in this class. 

  Klasse 30   Bread; hot-cross buns, pastry and confectionery; 
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pasta with or without a filling; bakery products, with 
fillings mainly consisting of vegetables, meat, poultry, 
game, fish, seafood or sausage, and pasta made using 
meat, bread and bakery products, and combination 
products consisting of only one of the following goods 
or of a combination of these goods, namely meat, fish, 
seafood, poultry and game, fruit, vegetables; 
farinaceous food pastes and/or bakery goods, in 
particular minced meat in a pastry shell, hamburgers in 
hamburger buns and hot dogs; pasta with or without a 
filling, ices; honey, treacle; yeast; baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, condiments; spices; ices and 
ice; sauces, including salad dressings, with and without 
meat content; pastry with fillings consisting mainly of 
meat, poultry, game, fish, seafood or sausage and 
pasta products made using meat, bread products and 
pastry, and combination products consisting either only 
of one of the following goods or a combination of those 
goods with pasta and/or pastry, including using meat, 
fish, seafood, poultry and game, fruits, vegetables; fruit 
sauces; pies with fillings of meat goods and poultry, 
game pies, seafood and meat; mixed preparations of 
farinaceous food pastes; finger food products, mainly 
consisting of the aforesaid foodstuffs, all the aforesaid 
goods included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371061 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201713792 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, CH-1211 
GENÈVE 26, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Timepieces, watches, chronographs (timepieces), 

chronometers; component parts of timepieces not 
included in other classes, particularly dials, watch 
movements and parts thereof. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371095 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713796 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LUXURIA, s.r.o., Komunardu 1091/36, CZ-17000 
PRAHA 7 - HOLESOVICE, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 

coffee, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice. 

  Klasse 32   Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages except beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371101 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201713798 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.06, EM, 017181785 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 515, ES-
08025 BARCELONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; hop extracts for use in the 

preparation of beverages; malt syrup for making 
beverages; beer wort; malt wort; hop extracts for 
making beers; essences for making beverages; 
extracts for making beverages; beer; malt beer; non-
alcoholic beer; low-alcohol beers; mineral-enriched 
beers; lagers; lager shandy; beer-based cocktails; 
porter (beer); stout. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371102 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201713799 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

OH MY BOX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 OH MY BOX. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 OH MY BOX. 

(730) Innehaver: 
 OMB SELF STORAGE, S.L., C/ Valencia, 49-55, ES-

08015 BARCELONA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; 
organization of travel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1371113 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201713800 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MEHMET ERDAL, Bestelsiz Mah. No. 41, TR-10512 

ISTANBUL, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents, perfumery, 
cosmetics, fragrances, deodorants for personal use 
and animals, soaps, measurement apparatus and 
equipment including those for scientific, nautical, 
thopographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, 
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, 
testing apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying 
glasses, stills, ovens and furnaces for laboratory 
experiments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, 
photographic cameras, television apparatus, video 
recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 
players, computers, desktop computers, tablet 
computers, microphones, loudspeakers, earphones, 
telecommunications apparatus, apparatus for the 
reproduction of sound or images, computer peripheral 
devices, cell phones, covers for cell phones, telephone 
apparatus, computer printers, scanners [data 
processing equipment], photocopiers, magnetic and 
optic data carriers and computer software and 
programmes recorded thereto, downloadable and 
recordable electronic publications, encoded magnetic 
and optic cards, antennas, satellite antennas, amplifiers 
for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket 
dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic 
components used in the electronic parts of machines 
and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, 
integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for electronic 
apparatus, electronic locks, photocells, remote control 
apparatus for opening and closing doors, optical 
sensors, counters and quantity indicators for measuring 
the quantity of consumption, automatic time switches, 
clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire, safety vests and life-saving apparatus and 

equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and 
cases, containers, parts and components thereof, 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating or controlling electricity, 
electric plugs, junction boxes [electricity], electric 
switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, 
battery starter cables, electrical circuit boards, electric 
resistances, electric sockets, transformers [electricity], 
electrical adapters, battery chargers, electric door bells, 
electric and electronic cables, batteries, electric 
accumulators, alarms and anti-theft alarms, other than 
for vehicles, electric bells, signalling apparatus and 
instruments, luminous or mechanical signs for traffic 
use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose 
and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night 
vision apparatus and instruments, decorative magnets, 
metronomes, jewellery, imitation jewellery, gold, 
precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, 
tie pins, statuettes and figurines of precious metal, 
clocks, watches and chronometrical instruments, 
chronometers and their parts, watch straps, unworked 
or semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other materials, 
designed for carrying items, included in this class, 
bags, wallets, boxes and trunks made of leather or 
stout leather, key cases, trunks [luggage], suitcases, 
umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, 
whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather 
(saddler), woven or non-woven textile fabrics, textile 
goods for household use, not included in other classes, 
curtains, bed covers, sheets (textile), pillowcases, 
blankets, quilts, towels, flags, pennants, labels of 
textile, swaddling blankets, clothing, including 
underwear and outer clothing, other than special 
purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], 
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, 
shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps, games and 
toys, arcade video game machines, game apparatus 
and machines for use with an external display screen 
and monitor, including those coin-operated, toys for 
animals, toys for outdoor playgrounds, parks and game 
parks, gymnastic and sporting articles not included in 
other classes, fishing tackle, artificial fishing bait, 
decoys for hunting and fishing, Christmas trees of 
artificial material, ornaments for Christmas trees, 
artificial snow for Christmas trees, rattles (playthings), 
novelties for parties, dances (party favors), paper party 
hats enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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(111) Int.reg.nr: 1371114 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201713801 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of four letters "TFV4". 

(730) Innehaver: 
 SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO. LTD, 3rd Floor 

of TeAn Jiejing Nengyuan Technology Building, 
Langshan Erhao Road, Northern Area of the Science & 
Technology Park, CN-518000 NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not 

for medical purposes; electronic cigarettes; cigarette 
tips; cigar cases; mouthpieces for cigarette holders; 
pipe racks for tobacco pipes; cigarette cases; cigarillos; 
tobacco pipes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371127 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201713802 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Michael Rosen, Westendstr. 46, DE-60325 
FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 
Alex Urseanu, Lindenstr. 34, DE-60325 FRANKFURT 
AM MAIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, including leather clothing, especially T-shirts, 

hooded sweaters and jackets, pullovers, windcheaters, 
sweat-shirts, polo shirts, quilted jackets, quilted 
waistcoats; footwear; headgear, especially caps. 

  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment, 
especially musical entertainment (vocal, orchestra and 
electronic music); organization and presentation of 
show, quiz, theatre, sport, music and dancing events. 

  Klasse 43   Services for providing food, drink and temporary 
accommodation, especially hotel, restaurant, inn and 
bar services; reservation services for travellers' 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371137 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201713804 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.30, US, 87392885 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Output, Inc., 1418 N. Spring Street, Suite 102, US-
CA90012 LOS ANGELES, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Benches; book stands; cabinets; chairs; desks; 

display racks; display stands; free-standing tool racks; 
furniture; non-metal hardware, namely, general use 
wall and ceiling mounts for audio, video or computer 
equipment; shelves; standing desks; storage racks; 
wall-mounted tool racks; computer furniture; folding 
shelves; office desks; writing desks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371150 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713806 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.27, FR, 4332839 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 
147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; optical, ophthalmic 

and/or facial measurement apparatus; software for 
measuring and displaying ophthalmic, optical and/or 
facial parameters; pupillometers; corneal reflection 
pupillometers; frontofocometers; apparatus and 
instruments for conducting reading and visual acuity 
tests, namely reading scales; separators and 
removable covers for eyesight testing; power correcting 
lenses and color filters for eyesight tests; optical goods; 
spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; 
spectacle frames; ophthalmic lenses; spectacle lenses, 
including organic (plastic) lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarized lenses, filtering lenses, tinted lenses, colored 
lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, 
semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses; semi-
finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; 
cases for spectacle lenses; cases for ophthalmic 
lenses; spectacle cases; cords and chains for 
spectacles; magnetic recording media; optical 
recording media; digital recording media; downloadable 
electronic publications in the field of optics and 
ophthalmic optics; downloadable electronic information 
guides and documents in the field of optics and 
ophthalmic optics; video, audiovisual and multimedia 
recordings; downloadable digital photographs; digital 
recordings; computer software, programs and 
applications; downloadable software, computer 
programs and applications. 

  Klasse 35   Retail sale, wholesale and on-line sale services for 
machines, apparatus, instruments, tools and equipment 
intended for opticians, optometrists and other vision 
care professionals; retail sale, wholesale and online 
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sale services for spectacles, spectacle frames, contact 
lenses, ophthalmic contact lenses and ophthalmic 
lenses. 

  Klasse 41   Educational, teaching and training services; 
organization and conducting of colloquiums, 
exhibitions, conferences, seminars, meetings and 
training workshops for cultural or educational purposes; 
provision of information relating to education; sporting 
and cultural activities; organization of competitions and 
games for socio-educational, professional and/or 
humanitarian purposes; organization of exhibitions for 
educational purposes; publication of educational, 
teaching and training books and brochures; 
entertainment; organization of competitions (education 
or entertainment); organization and conducting of 
award ceremonies, concerts, fashion shows, charity 
galas (entertainment); electronic publication of books 
and journals online; production of films and videos; 
editing and publication of non-advertising texts. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other eye care 
professionals; information, advice and assistance 
relating to ophthalmic optics; information and advice 
relating to protecting the eyes and sight and to visual 
correction and comfort; eyesight testing and visual 
diagnosis services; services for detecting eyesight 
defects and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371157 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201713807 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VeraCash, 3 avenue Laënnec, FR-72000 LE MANS, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Credit cards; printed credit cards (encoded); printed 
credit cards (magnetic); encoded electronic chip cards; 
magnetically encoded bank cards; credit card readers; 
computer programs to facilitate secured transactions by 
credit cards; payment terminals for electronically 
processed credit cards; software, namely, an electronic 
financial platform that accepts several types of debit 
and payment transactions in an integrated mobile 
phone, PDA and environment. 

  Klasse 14   Works of art of precious metal; unwrought or semi-
wrought precious metals; badges of precious metal; 
figurines (statuettes) of precious metal; miniature 
figures (ornaments) of precious metal; figurines of 
precious metal; figures of precious metal; ingots of 
precious metals; medals, commemorative medals of 
precious metal, commemorative plates, victors' 
trophies, statues and sculptures, decorative hat pins, all 
these goods made of precious metals; medallions and 
badges for clothes, of precious metal; precious metals 
and their alloys and products of precious metals or 

coated therewith, namely, ingots, jewelry in the form of 
cups, coins; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 

  Klasse 35   Employment agency; sales promotion of goods and 
services for others by granting of benefits to customers; 
administration of the business affairs of franchises in 
the field of business in connection with precious metals; 
providing business advice relating to the establishment 
and operation of franchises in the field of business in 
connection with precious metals; assistance in 
business management in the framework of franchise 
contracts in connection with business relating to 
precious metals; assistance in the marketing of goods, 
in the context of a franchise contract in connection with 
business of precious metals; advertising in connection 
with precious metals; marketing services in connection 
with precious metals. 

  Klasse 36   Automatic teller machine services, debit cards and 
stored value cards as well as direct deposit of funds 
into customer bank accounts; automated services for 
clearing house deposit as well as online auctions and 
payment services; processing of payment by credit 
cards; computerized credit-checking, namely, 
evaluation of the creditworthiness of companies and 
individuals, and financial risk management services; 
providing information in the fields of foreign currencies; 
providing cash and other rebates if the credit card is 
used as part of a customer loyalty program; investment 
services in connection with precious metals; precious 
metal brokerage; consultancy relating to capital 
investment relating to precious metals; financial 
services in connection with the purchase and sale of 
precious metals; financial affairs; monetary affairs; 
issuing of credit cards or debit cards; financial services 
for the management of credit cards or debit cards; 
insurance services; banking services, money transfer 
services, electronic capital transfer services, bill 
payment services, money order services, credit card 
services, prepaid card services, gift voucher services, 
vending machine services, payment cards and stored 
value cards, direct deposit of funds into customer bank 
accounts, automated services for clearing house 
deposit and foreign exchange services; real estate 
affairs; antique appraisal; art appraisal; banking affairs; 
brokerage; check verification; financial clearing 
operations; credit; credit card services; customs 
brokerage; debit card services; debt advice; debt 
collection agencies; deposits of valuables; electronic 
funds transfer; exchange operations; factoring; 
trusteeship; financial analysis; financial consultancy; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
financial sponsorship; financial evaluation of standing 
timber; financing services; fiscal assessments; fund 
investment; surety services; home banking; real estate 
brokerage; installment loans; issuance of tokens of 
value; jewelry appraisal; loans [financing]; mortgage 
banking operations; mutual funds; numismatic 
appraisal; organization of collections; pawnbrokerage; 
provident fund services; safe deposit services; savings 
bank services. 

  Klasse 42   Checking, verification and certification of conformity to 
regulations, standards, project specifications and 
frames of reference, public or private; monitoring, 
verification and certification of conformity to regulations, 
standards, project specifications and repositories, 
public or private, of industrial, farming, agricultural, 
cosmetic companies, of catering, tourism, hospitality, 
transport, service companies for the people, local 
communities or administrations, nonprofit 
organizations; scientific, technical and technological 
consulting in the field of fund transfer and precious 
metal goods; surveying (engineering services); 
research and development of new products for others; 
technical project study; technical research services; 
design (development) of research protocols; quality 
control services for certification purposes; issuance of 
certificates of conformity; quality control services; 
advice relating to fund transfer and precious metal 
goods; industrial analysis and research services; 
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analysis of the transfer of funds and objects of precious 
metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371214 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201713811 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.22, EM, 015765118 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 REAL SNACKS OY, Tuotetie 1, FI-92930 PYHÄNTÄ, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Potato-based snack foods; salted potato-based snack 

foods; potato crisps; potato chips; potato-based snack 
foods in extruded form; cheese-based snack food dips; 
cheese flavored potato-based snack foods; dips. 

  Klasse 30   Oat-based snack foods; cereal-based snack foods; 
snack foods made from corn; tortillas being cereal-
based snacks; extruded savory cereal-based snack 
foods; salsas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371219 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201713812 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, DE, 30 2016 031 

493 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse 
42, DE-76646 BRUCHSAL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric motors, other than for land vehicles; control 

units for machinery and motors other than for land 
vehicles; geared motors, other than for land vehicles; 
gearboxes, other than for land vehicles. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating and/or controlling 
electricity; inverters; converters; drive inverters; current 
converters; voltage converters; frequency converters; 
waveguides; slotted waveguides; electric coils; current 
coils for inductive power supply; electronic and 
electrotechnical devices for safety control of drives, 
namely safety monitors; electronic and electrotechnical 
devices for measuring distances; drive inverters with 
integrated control and safety features; regenerative 
power supply units; electronic controls; programmable 
logic controls; electric cables; electric connectors; 
electric wires; distributors for electric energy and/or 
information; electric facilities for the remote control of 
industrial operations; electric connection parts; 
electronic display panels; LCD displays; LED displays; 
operating terminals for controlling machines; remote 
controls; electronic and electro-technical measuring 
instruments; revolution counters; encoders, namely 
transducers; incremental encoders; integrated circuits; 

semiconductors; electric and electronic control 
apparatus; sonic sensors; oil sensors; temperature 
sensors; structure-borne sound sensors; electronic 
publications (downloadable); electronic positioning 
controls; functional safety software; computer software 
for controlling machines; computer software for 
controlling industrial processes; computer software for 
monitoring industrial processes; computer software for 
planning electric drives; computer software for planning 
industrial facilities; software for data communication; 
software protocols for data communication; data bus 
protocols; safety-related data bus protocols; parameter 
boxes [machine-readable data collections]; 
optocouplers; electro-optical converters; data bus 
converters; data bus cables; data bus switches; 
fieldbus converters; fieldbus cables; fieldbus switches; 
electronic nameplates for electric drives; PCs; laptop 
computers; industrial PCs, wireless devices; network 
devices; network devices for wireless networks; current 
transformers; devices for inductively supplying and/or 
charging electric drives with electric energy in a 
contactless manner; devices for storing electric energy 
and charging of electric vehicles with electric energy; 
electric charging devices for charging of electric drives, 
for storing electric energy and for charging electric 
vehicles with electric energy, namely line cables, pick-
up coils, current transformers, aerials, receivers, 
transceivers and/or charging mats; energy storage 
aggregates; batteries; accumulators; capacitors; 
capacitor modules consisting of capacitor, housing and 
circuit board; charging cables; charging plugs; electric 
charging stations supplied from the mains electricity; 
electric charging stations for electric vehicles supplied 
from renewable energy sources (and parts and 
accessories thereof); solar cells, in particular for electric 
charging stations; navigation devices for vehicles; 
navigation instruments and accessories thereof; 
navigation instruments for industrial applications; 
accessories for electronic parking assistants; power 
rails; sonic cameras; parts of all aforesaid goods, as far 
as contained in this class. 

  Klasse 42   Technical consulting services in the field of 
mechanical engineering; technical consulting services 
in the field of industrial drive technology; planning and 
technical design services of industrial facilities; safety-
related design services of industrial facilities; computer-
assisted planning, monitoring, control and visualization 
of industrial machines and facilities; technical 
consulting services in connection with the selection and 
layout of drive components; engineering services, 
namely technical supervision of industrial plants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372406 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201714155 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.04, CH, 

699785#@#2017.03.02, CH, 
700016 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, CH-
8050 ZÜRICH, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines as well as their parts including automated 
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machines as well as their parts, namely agricultural, 
gardening and forestry machines, mine working 
machines, packaging machines, cutting, drilling, 
abrading, sharpening and surface treatment machines, 
crushing machines, fastening and joining machines, 
shaping and moulding machines, conveyor machines, 
machines for metalworking, paper production 
machines, textile production machines, woodworking 
machines, construction machines, machines for the 
production of engines and gears, food and beverage 
processing and preparation machines, dispensing 
machines, filtering machines, machines for use in 
assembly, machines for waste recycling, machines for 
plastic processing and rubber, metal drawing 
machines, filling machines, steam machines, and 
machine tools as well as their parts including 
automated machines and machine tools as well as their 
parts; motors and engines other than for land vehicles; 
couplings and transmission devices (excluding those 
for land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; electric generators and current 
generators; apparatus for handling and transporting 
included in this class; transport and handling belts; 
pneumatic transporters; transport and handling 
machines; control mechanisms for machines, engines 
or motors; pneumatic controls for machines, motors 
and engines; magnetic tape units for computers; driving 
motors other than for land vehicles, in particular marine 
propulsion devices; hydraulic controls for machines, 
motors and engines; hydraulic motors; robots; 
turbocompressors; pumps; compressors; mills; 
generators for wind turbines; floating or non-floating 
drilling rigs; automatic distribution machines; elevator 
control devices. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
analyzing, indicating, signaling, monitoring apparatus, 
instruments and devices, including parts for all the 
aforesaid goods, emergency (rescue) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, including parts for all 
the aforesaid goods; compact disks; downloadable 
electronic publications; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sounds or 
images; microprocessors; computer software; lasers 
not for medical use; chargers for electric storage 
batteries; timer switches (except for clockwork 
mechanisms); condensers (capacitors); electric 
collectors; electric pliers; electric wires, lines and 
cables; accumulator boxes and connection boxes; 
cable identification sheaths for electrical transmission 
lines and cable identification yarns for electrical 
transmission lines; cable ducts; inductors; magnetic 
recording media; semi-conductors; electric and 
electronic apparatus, devices and instruments, 
including parts thereof, for the distribution and supply of 
energy; electric and electronic apparatus, devices and 
instruments, including parts thereof for the production 
of photovoltaic energy; fuel cells; sound recording 
disks; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculating machines; data processing 
equipment and computers; fire extinguishing apparatus; 
electronic, magnetic and optical storage, floppy disks, 
magnetic disks, optical disks; data protection 
apparatus; computer peripheral devices; current 
inverters; current rectifiers; current converters; 
connectors (electricity); junction sleeves for electric 
cables; transistors, thyristors, electric diodes; 
semiconductor power elements; electrical transformers; 
electric resistances; distribution panels and cabinets; 
batteries; integrated switching circuits (chips); printed 
circuit boards; operating system programs for 
computers; diagnostic apparatus not for medical use; 
remote control apparatus; anti-interference devices; 
memories for apparatus for data processing; switching 
panels and consoles; switches; electric relays; 
modems; electric ducts; connectors for electrical 
transmission lines; electric measuring and regulating 

apparatus in the form of voltage regulators; sensors; 
fuses and electrical safety devices included in this 
class; switchboards; blood pressure monitors; counters; 
electric current switches; dosing and measuring 
apparatus; electric power distribution installations; 
electric and electronic installations for (remote) control 
of automated industrial processes, including electronic 
display boards as well as acoustic and optical warning 
devices, control panels, distribution consoles, control 
buttons and cables; automatic control systems for 
vehicles; installations and apparatus for transmitting, 
switching and controlling electric current included in this 
class, including their parts, particularly high, medium 
and low-voltage electrical distribution installations and 
installations for transmitting high-voltage direct current; 
materials for electricity mains (wires, cables); aerial 
cables for heavy currents; transformers, electric power 
reactors and their components; distribution 
transformers; power switches; electric sockets; solar 
cells; electronic control devices for machines, engines 
or motors; control apparatus; products for facility 
management control systems, namely electronic 
controllers for heating, air-conditioning, ventilation, 
energy, lighting, fire alarm and security-access 
systems; products for facility management control 
systems, namely, electrical control devices for the 
management of heating and energy, lighting controls, 
fire alarms; security access control in the form of alarm 
and safety controllers and air-conditioning control 
systems, consisting of digital thermostats, air-
conditioning, ventilation and heating control devices; 
regulators for ventilating, air conditioning and cooling 
installations (HVAC regulators) for controlling, 
measuring and monitoring air conditioning, air current, 
heating, ventilating and air conditioning installations; 
domestic security and automation systems consisting 
of wireless and wired controllers, controlled devices 
and software for lighting, audio, ventilation, air 
conditioning and cooling, security, safety, home 
appliances, network devices, the Internet of things 
applications and other monitoring and control 
applications for home and office; downloadable mobile 
application for the management, administration, 
modification and remote control of domestic security 
and automation devices and the Internet of things 
applications; automation systems for buildings, 
comprising controllers for heating, ventilation, air-
conditioning, energy, lighting, fire alarm and security 
access and software for building automation systems; 
automation equipment for buildings, namely electrical 
actuators, electrical controllers, control circuit boards, 
and monitoring systems mainly comprising electric 
actuators; computer software and hardware for 
wirelessly connecting devices, electronic apparatus and 
systems to smart devices for remote monitoring and 
control; software platform for the optimization of assets, 
industrial automation, machine diagnosis, and the 
optimization of administrative processes in industry, 
healthcare, manufacturing and infrastructure; computer 
software for data capture and distribution over 
computer networks, enabling the communication of 
data between application programs, consumer devices 
and industrial devices; downloadable cloud software for 
information management, data capture and data 
analysis in the fields of asset optimization, industrial 
automation, machine diagnostics, and optimization of 
administrative, industrial, healthcare, manufacturing 
and infrastructure procedures; downloadable software 
for information management, data capture and data 
analysis in the fields of asset optimization, industrial 
automation, machine diagnostics, and optimization of 
administrative procedures in the field of industry, 
healthcare, manufacturing and infrastructure; 
downloadable software applications for information 
management, data capture and data analysis in the 
fields of asset optimization, industrial automation, 
machine diagnostics, and optimization of administrative 
procedures in the field of industry, healthcare, 
manufacturing and infrastructure; sensors, computer 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.04.23 - nr 17/18

115 
 

hardware and software for entering, organizing, 
distributing and analyzing data and for managing, 
controlling, automating and networking between 
devices, apparatus, sensors and control systems 
intended to home automation, infrastructure and 
building management, power systems, power 
generation, industrial automation, industrial process 
automation, transportation and infrastructure; the 
Internet of things applications and other monitoring and 
control applications; remote monitoring apparatus; 
software for inputting data from records generated not 
exclusively but also by machines and by human beings; 
computer software for controlling and monitoring 
communication between computer apparatus in 
automatic machine systems; software platform for data 
capture, organization, distribution and analysis, 
automation, diagnosis and optimization of procedures 
in the fields of home automation, infrastructure and 
building management, power systems, power 
generation, industrial automation, industrial process 
automation, transportation and infrastructure; 
downloadable cloud computer software for recording, 
organizing, distribution and analysis of data and for the 
management, control, automation and network 
connection between devices, apparatus, sensors and 
control systems in the fields of home automation, 
management of infrastructure and building, power 
systems, power generation, industrial automation, 
industrial process automation, transportation and 
infrastructure; downloadable computer application 
software for recording, organizing, distribution and 
analysis of data and for the management, control, 
automation and network connection between devices, 
apparatus, sensors and control systems in the fields of 
home automation, management of infrastructure and 
building, power systems, power generation, industrial 
automation, industrial process automation, 
transportation and infrastructure; downloadable 
software for recording, organizing, distribution and 
analysis of data and for the control, automation and 
network connection between devices, devices, sensors 
and control systems in the fields of home automation, 
management of infrastructure and buildings, power 
networks, power generation, industrial automation, 
industrial process automation, transportation and 
infrastructure. 

  Klasse 11   Lighting apparatus and heating, cooling and 
ventilating apparatus, including fans and sanitary 
installations; ventilation and air-conditioning 
installations; apparatus for steam generation, cooking, 
drying, ventilation and water distribution; solar 
collectors; heat pumps; ovens. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; steering gear for ships; aeronautical apparatus, 
machines and devices; driving motors for land vehicles, 
particularly for rail vehicles. 

  Klasse 37   Construction; repair of oil pipelines, underwater 
construction, repair of control systems, repair of 
automation systems, repair of power stations, repair 
services for equipment for the oil and gas field drilling 
industries, repair of machines and machine tools, repair 
of HVAC (heating, ventilation and air-conditioning) 
systems; installation works, namely for industrial 
installations servicing, commissioning and maintenance 
as well as installation works particularly for industrial 
installations; servicing, commissioning and 
maintenance as well as installation works particularly 
for industrial installations; installation, implementation, 
maintenance and repair of computer hardware and 
office machines; maintenance of computer hardware, 
particularly computers and computer network 
installations; installation, maintenance, repair and noise 
suppression of machines and apparatus and electrical 
installations; installation and maintenance of oil 
pipelines; underwater construction; consulting in 
installation and repair; advice regarding the aforesaid 
services; construction consultancy. 

  Klasse 38   Rental of access time to databases. 
  Klasse 42   Scientific and industrial research; creation of data 

processing programs; providing computer programs in 
data networks, in particular on the Internet and the 
World Wide Web; technical information concerning the 
use of computers, computer hardware, software and 
computer networks provided online from a computer 
database or computer network; materials testing; 
services provided by an industrial designer; services 
provided by a packaging designer; quality control; 
underwater exploration; testing of raw materials; 
engineering consultancy services related to 
environmental compatibility, technical advisory services 
in the field of environmental sciences, consultancy 
services relating to researches in the field of 
environmental protection; computer software design, 
particularly in the field of computer security; network 
engineers' services including computer and network 
security consulting; scientific and industrial research in 
the field of network technology; software updating; 
carrying out chemical analyses; oil prospecting; oil-well 
testing; preparation of analyses for oil-field exploitation; 
oil-field surveys; architectural services; physics 
research; chemical research; services provided by a 
physicist; computer consulting services, particularly in 
the field of technical security; reconstitution of computer 
data; maintenance of computer software; computer 
system analysis; research and development; research 
in the field of machine construction and engineering; 
technical surveys; engineering work including advice 
provided by engineers, particularly consultation in the 
field of technical security; construction drafting; 
technical project studies as well as related consulting; 
rental of software and data processing apparatus; 
software development; services provided by an 
engineer; technical project studies; technological 
monitoring and control in the field of energy distribution 
networks, machines and machine tools; measuring and 
monitoring electricity consumption for electric power 
providers, machines and machine tools; monitoring, 
diagnostic and inspection services for fault detection in 
production, transmission and electricity distribution 
systems and in machines and machine tools; computer 
programming; analysis of software; consultancy relating 
to computers; analysis and design of computer systems 
and networks; providing online, non-downloadable 
software to enable customers to remotely manage, 
administer, modify and control home security and 
automation devices; information technology services, 
namely providing a web-based system and online 
portal (software), offering technology that enables 
customers to remotely manage, administer, modify and 
control home security and automation devices; platform 
as a service (PAAS) offering computer software 
platforms for the optimization of assets, industrial 
automation, machine diagnosis, and the optimization of 
administrative processes in industry, healthcare, 
manufacturing and infrastructure; software as a service 
(SAAS) with software; cloud computing featuring 
software for assets optimization, industrial automation, 
machine diagnostics, and optimization of administrative 
procedures in the field of industry, health care, 
manufacturing and infrastructure; providing of online 
non-downloadable cloud software for intended to 
assets optimization, industrial automation, machine 
diagnostics, and optimization of administrative 
procedures in the field of industry, health care, 
manufacturing and infrastructure; technology 
consultancy services in the field of power plant 
optimization; engineering services in the field of the 
optimization of electric power stations; engineering and 
technical and technological consultancy services 
related thereto in the field of energy for owners and 
operators of industrial, commercial and governmental 
infrastructures; engineering services and technical and 
technological consultancy services in the field of the 
measurement and monitoring of energy to improve 
energy efficiency for owners and operators of industrial, 
commercial and governmental facilities; diagnostic 
services in the field of electricity generation and 
distribution, oil and gas equipment, control systems, 
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machines and machine tools, computer hardware and 
computer software; installation and maintenance of 
computer software and technical consultancy relating 
thereto; technology consultancy relating to electrical 
systems, control systems, automation systems, power 
plants, oil and gas equipment, machinery and machine 
tools, heating, ventilation, air conditioning, electricity 
production and distribution systems and computer 
hardware and software; provision of temporary use of 
on-line non-downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computer network; 
monitoring of computer systems by remote access. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.04.23 
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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.: 295621 
(210) Søknadsnr.: 201605723 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.01.08 

(540) Gjengivelse av merket 

THE GRAND TOUR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 16   Papir; papp. 
  Klasse 18   Vesker, bager og ryggsekker; ryggsekker med meis; 

paraplyer; kofferter og reisevesker; håndkofferter; 
lommebøker med feste til belter; belter laget av lær og 
imitert skinn; nøkkelholdere; håndvesker; lommebøker; 
lommebøker av lær.  

  Klasse 28   Leker; leketøy. 
  Klasse 35   Reklame, markedsføring og markedsføringstjenester; 

fremskaffelse av plass på nettsider for annonsering av 
varer og tjenester; administrasjon av 
lojalitetsprogrammer, herunder inkludert 
rabattordninger eller incentiver; organisering og 
tilrettelegge for abonnering på musikk- og 
videostreaming tjenester for andre; detaljhandel 
tjenester, herunder inkludert online detaljhandel 
tjenester, knyttet til lyd- og videoinnspillinger (i fysisk 
form, som nedlastbart format og/eller tilgjengelig via 
online streaming), detaljhandel tjenester for 
elektroniske publikasjoner, programvare, trykte 
publikasjoner og bøker, klær, hodeplagg, sko og 
hansker, leker og leketøy, elektroniske spill. 

  Klasse 41   Publisering av online magasiner, blader og tidsskrifter; 
produksjon og utleie av utdannings- og 
opplæringsmaterialer; publikasjonstjenester; 
publiseringstjenester inkludert fremskaffelse av online 
elektroniske publikasjoner; utstillingstjenester; 
publisering av online magasiner, blader og tidsskrifter 
via datamaskinnettverk og kommunikasjonslinker, 
herunder inkludert internett; utdanning og opplæring 
ved hjelp av eller knyttet til radio og fjernsyn; utdanning, 
instruksjon, undervisning, opplæring og trening; 
fremskaffelse av informasjon for eller relatert til 
utdanning, underholdning, kulturelle- eller 
rekreasjonsformål, fremskaffelse av informasjon knyttet 
til de forannevnte tjenester; alle i forbindelse med 
bilkjøring eller kjøretøyer. 

  Klasse 42   Utvikling og levering av IT tjenester (hostingtjenester); 
utvikling og levering (hosting) av digitalt innhold på 
Internett; utvikling og levering (hosting) av servere; 
utvikling og levering (hosting) av nettsider og computer 
databaser; online computertjenester; computer 
programmering og software design og utvikling; skape 
og vedlikeholde websider; konsultasjonsvirksomhet, 
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester. 

 
(730) Innehaver: 

 Brand New Business Ltd, 62 The Street, GB-
KT211AT ASHTEAD, SURREY, Storbritannia 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Innsiger: 
 Sony Interactive Entertainment Europe, Limited, 10 

Great Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON, 
Storbritannia###Sony Interactive Entertainment Inc, 
1-7-1 Konan, Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 

 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 

 

 Innsigelse inndag: 
 2018.04.09 
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Avgjørelser etter innsigelser 

Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 

(111) Reg.nr.: 290691 
(210) Søknadsnr.: 201610621 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.01.23 

(540) Sørlands CHIPS POPPA CHIPS SPANSK PAPRIKA 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  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; snacksprodukter basert på 
poteter, grønnsaker eller frukt; potetchips; preparerte 
nøtter. 

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

(730) Innehaver: 
Sørlandschips AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 

(750) Innehavers fullmektig: 
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 
Innsiger: 
Sonora Mills Foods, Inc , 3064 Maria Street, CA90221, 
RANCHO DOMINGUEZ, US 
Innsigers fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO 
Avgjørelse: 
Registreringen er opprettholdt mot innsigelse. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.03.15. 

(111) Reg.nr.: 291921 
(210) Søknadsnr.: 201610622 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.04.24 

(540) Sørlands CHIPS POPPA POPCORN HAVSALT 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 

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

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

(730) Innehaver: 
Sørlandschips AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN 

(750) Innehavers fullmektig: 
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 
Innsiger: 
Sonora Mills Foods, Inc , 3064 Maria Street, CA90221, 
RANCHO DOMINGUEZ, US 
Innsigers fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO 
Avgjørelse: 
Registreringen er opprettholdt mot innsigelse. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.03.15. 
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(111) Reg.nr.: 1352129 
(210) Søknadsnr.: 201708345 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.11.27 
(540) Gjengivelse av merket 

Cards Against Humanity 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 28   Card games; game cards. 

(730) Innehaver: 
Cards Against Humanity, LLC, 1917 N Elston Ave, 
US-IL60642 CHICAGO, USA 
Innsiger: 
Maneko AS, Skibåsen 20 A, 4636 KRISTIANSAND 
S, Norge 
Gamezone AS, Skibåsen 20 A, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 
Innsigers fullmektig: 
Advokatfirma Tofte DA, Postboks 759, 4666 
KRISTIANSAND S, Norge 
Avgjørelse: 
Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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Avgjøreler etter krav om administrativ overprøving 
 
 

(111) Reg.nr.: 85056 
(210) Søknadsnr.: 107791 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 22/72 – 1972.06.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

WIRSBOPEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11 Rør [deler av sanitærinstallasjoner]. 
  Klasse 17 Fleksible rør, ikke av metall. 
 
(730) Innehaver: 

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

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Kravstiller: 
 BYGGmax AB, Box 6063, SE-17106 SOLNA, Sverige 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Sak om adm. overprøving er hevet. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.02.22. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0836066 
(210) Søknadsnr.: 200412258 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 23/06 - 2006.06.06 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 1   Chemical preparations for use in medical apparatus and 
devices. 

  Klasse 10   Medical/pharmaceutical machines, apparatus and 
devices, parts and components for the aforementioned 
goods, in particular plastic pipes. 

  Klasse 17   Plastic pipes. 
 
(730) Innehaver: 

 Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21, FI-
15561 NASTOLA, Finland 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Kravstiller: 
 BYGGmax AB, Box 6063, SE-17106 SOLNA, Sverige 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.02.22. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0714567 
(210) Søknadsnr.: 199907335 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 03/00 - 2000.01.17 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.09.06 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9   Data processing programs, data processing equipment.
  Klasse 42   Computer programming, user orientated consulting in 

the field of electronic data processing. 
 
(730) Innehaver: 

 Avira GmbH, Lindauer Str. 21, DE-88069 TETTNANG, 
Tyskland 

 Kravstiller: 
 AWIN Ltd., 2 Thomas More Square, GB-E1W1YN 

LONDON, Storbritannia 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.02.22. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1051376 
(210) Søknadsnr.: 201010692 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 05/11 - 2011.01.31 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.09.19 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Restaurant services; catering services; cafeteria 
services; take-out restaurant services; home delivery 
restaurant services; bar services and cocktail bar 
services. 

 
(730) Innehaver: 

 Ping Pong IP Ltd, Michalakopoulou 12, 4th Floor, 
Flat/Office 401, CY-1075 NICOSIA, Kypros 

 Kravstiller: 
 Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Amberger 

Strasse 1, DE-92318 NEUMARKT, Tyskland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.03.16. 
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(111) Reg.nr.: 0764000 
(210) Søknadsnr.: 200111715 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 37/02 - 2002.09.09 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.09.26 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9    Flow meters and meters for fluids, particularly gas, 
water and thermal energy meters, fluidic oscillators, static 
flow meters, particularly electromagnetic flow meters; 
electricity meters; pressure regulators; coin-operated 
apparatus; data recording apparatus for such flow meters 
and meters, apparatus for the remote transmission of 
data, remote data reading and/or transmission and/or 
surveillance systems for such flow meters and meters. 

  Klasse 35    Reading and recording in a computer file of data 
regarding water, gas, thermal energy and/or electricity 
meters. 

  Klasse 38    Remote transmission of data regarding water, gas, 
thermal energy and/or electricity meters. 

 
(730) Innehaver: 

 Itron France, 52 rue Camille Desmoulins, FR-92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, Frankrike 

 Kravstiller: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.03.16. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261431 
(210) Søknadsnr.: 201013840 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 38/11 - 2011.09.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.10.13 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9  
Databehandlingsutstyr/kommunikasjonsutstyr/instrument
er; telekommunikasjonsutstyr; datamaskiner / 
dataprogrammer/ databaser/ kommunikasjonsløsninger. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av kommunikasjonsportal; 
kommunikasjon mellom individer. 

  Klasse 42   Teknologiske tjenester. 
(730) Innehaver: 

 NextCom BA, Postboks 95, Slemdal, 0710 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 NEXTCOM EVOLUTION AS, Hangarveien 21, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatfirmaet Ræder AS, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter varemerkeloven § 37. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.04.02 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(111) Reg.nr: 284119 
(210) Søknadsnr.: 201505897 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2015.11.02 
(540) Gjengivelse av merket 

Energy 
(541) Merket er et ordmerke i standard font

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 39  Bærertjenester [bagasje]; organisering av 
reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; 
reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing 
[turisme]; transport av reisende; transportvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; 
utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt.  
41  Arrangering av matfestivaler; arrangering og 
ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; diskotektjenester; drift av 
fritidsanlegg; drift av golfbaner; drift av 
sportsinstallasjoner; dyreparktjenester; ferieleirtjenester 
[underholdning]; filmfremvisning; forlystelsesparker; 
fornøyelsesparker; karaoketjenester; kasino [spille] 
virksomhet; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; 
organisering av fester [underholdning]; organisering og 
ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av 
konferanser; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av seminarer; organisering og 
ledelse av symposium; sceneoppførelser; 
showoppsetninger; spillehaller; teateroppsetninger; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.  
43  Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og 
drikke; midlertidig innlosjering; catering; drift av 
campingplasser; dyrepensjonater; feriehus; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig 
losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; 
kafeer; kafeteriaer; kantiner; kursgårder og 
konferansesteder med kost og losji; moteller; 
pensjonatdrift; pensjonater; pensjonatreservering; 
reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av 
møterom; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; utleie 
av værelser.  

(730) Innehaver: 
Nordic Choice Hospitality Group AS , Postboks 2424 Solli, 
0201, OSLO, NO
Fullmektig:
Ro Sommernes advokatfirma DA , v/ Linn E. Dølvik, 
Postboks 1983 Vika, 0125, OSLO, NO
Innsiger:
NRJ Group , 22 rue Boileau, 75016, PARIS, FR
Innsigers fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2016.02.02
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.03.17):
Registreringen oppheves for følgende tjenester i klasse 
41, jf. varemerkeloven § 29 første ledd. 
DJ-tjenester; organisering av konkurranser (utdanning 
eller underholdning). 
Registreringen opprettholdes for tjenestene i klasse 39 og 
43 i sin helhet, samt for følgende tjenester klasse 41,  
jf. varemerkeloven § 29 annet ledd: 
Arrangering av matfestivaler; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
artistopptredener; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; diskotektjenester; drift av fritidsanlegg; 
drift av golfbaner; drift av sportsinstallasjoner; 
dyreparktjenester; ferieleirtjenester [underholdning]; 
filmfremvisning; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; 
karaoketjenester; kasino [spille] virksomhet; nattklubber; 
oppføring av forestillinger [live]; organisering av fester 
[underholdning]; organisering og ledelse av kollokvium; 

organisering og ledelse av konferanser; organisering og 
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av 
seminarer; organisering og ledelse av symposium; 
sceneoppførelser; showoppsetninger; spillehaller; 
teateroppsetninger; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.05.18
Klagenemndas avgjørelse av 2018.01.04: 
1 Klagen forkastes.  
2 Registrering nummer 284119, ordmerket ENERGY, 
oppheves for «DJ-tjenester» og «organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning)» i klasse 
41.

(111) Reg.nr: 287313 
(210) Søknadsnr.: 201601554 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.06.06 
(540) Gjengivelse av merket 

VINO PARADISO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
43  Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 

herunder servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer.

(730) Innehaver: 
Park Partners AS , Olaf Ryes Pl 8, 0552, OSLO, NO
Fullmektig:
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS , Oscars gate 20, 0352, OSLO, NO
Innsiger:
Société Jas Hennessy et Compagnie, 16100, COGNAC, 
FR
Innsigers fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2016.09.06
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.03.17):
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29 
annet ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.05.18
Klagenemndas avgjørelse av 2018.01.02:
1 Klagen tas til følge.  
2 Registrering nummer 287313, ordmerket VINO 
PARADISO, oppheves for samtlige varer i klasse 33.

(111) Reg.nr: 288296
(210) Søknadsnr.: 201603888 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.08.22 
(540) Gjengivelse av merket 

ENIVEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font

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

reklame og annonser; administrasjon av data-arkiver; 
innsamling av informasjon for bruk i databaser; 
oppdatering av reklamedokumentasjon, 
markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; 
utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for 
tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel av 
varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille varer 
fra TV via fjernkontroll; kundeveiledning ved elektronisk 
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handel.  
36  Finansiell virksomhet; interaktive 
betalingstjenester; elektronisk bankvirksomhet. 
38  Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
informasjon om data- og telekommunikasjon, drift av 
data- og telenettverksportal for globale data- og 
telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av 
globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, data, lyd, 
bilder og film; drift av datanettbasert 
kundeinformasjonstjenester, elektronisk stemmegivning; 
drift av betal-TV-tjenester, interaktive tjenester for 
distribusjon for ulike nettverk; fjernsynssendinger; 
satellittoverføring  
39  Vannforsyning; vanndistribusjon.  
41  Underholdningsvirksomhet; elektronisk 
underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, også elektronisk; spill via datakommunikasjon, 
også interaktive; organisering av tipping, 
pengespillvirksomhet; tilveiebringelse av 
massemediainnhold, herunder, men ikke begrenset til TV, 
radio, film, dokumentarfilmer, nyheter, musikk, spill og 
underholdning på bestilling (on demand).  
42  Produktutvikling; teknisk ekspertise, 
undervannsundersøkelser; geologiske 
grunnundersøkelser, meteorologisk informasjonstjeneste; 
miljøvernrådgivning; tekniske prosjektstudier; ajourføring, 
vedlikehold og utleie av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(730) Innehaver: 
Enivest AS , Postboks 123, 6801, FØRDE, NO
Fullmektig:
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS , Oscars gate 20, 0352, OSLO, NO
Innsiger:
ENI SpA , Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, ROMA, IT
Innsigers fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Postboks 449 Sentrum, 0104, 
OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2016.11.17
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.05.31):
Registreringen oppheves for «distribusjon av elektrisk 
kraft; transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer» i klasse 39 og «vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer» i klasse 42, jf. varemerkeloven § 29 
første ledd. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.07.31
Klagenemndas avgjørelse av 2018.01.02:
1 Klagen forkastes.  
2 Registrering nr. 288296, ordmerket ENIVEST, 
oppheves for følgende tjenester:  
Klasse 39: Distribusjon av elektrisk kraft; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer.  
Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og  
dataprogrammer.
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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.: 296310 
(151) Reg.dato.: 2018.02.13 
(180) Reg. utløper: 2027.09.26 
(210) Søknadsnr.: 201712468 
(220) Inndato: 2017.09.26 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Local Digital Holding AS, Kystsenteret, 6740 SELJE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater, instrumenter og systemer til signalering, 

varsling, alarm og kontroll; apparater, instrumenter og 
datasystemer for å avbryte pågående 
lyd/bilde/signaloverføringer i vegtunneler, togstasjoner, 
parkeringshus, kjøpesenter, industribygg, osv., for 
informasjon om nødstilfeller, brann eller ulykker; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
bilder og data; radioer; DAB-sendere; tvsendere; 
maskinvare; multipleksere; kodere; dekodere; 
magnetkort; smartkort; kabelkort til TV sentraler; 
digitale sendere; transmittere [telekommunikasjon]; 
senderapparater for elektroniske signaler; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; nedlastbare applikasjoner; deler, 
komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer.

  Klasse 37   Installasjon og vedlikehold av utstyr og instrumenter 
innen overføring og kringkasting; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kringkastingsutstyr; 
installasjon og vedlikehold av apparater, instrumenter 
og systemer til signalering, varsling, alarm og kontroll; 
rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon og 
vedlikehold av utstyr og instrumenter innen 
telekommunikasjon, overføring og kringkasting. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kringkastingstjenester; overføring, kringkasting og 
mottak av lyd, bilde, tekst og data; drift av 
radiokringkastingsutstyr; drift av 
telekommunikasjonsutstyr; drift av digitalt TV 
nettverksutstyr. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning;  design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; utvikling av sender- og 
mottakerteknologi; utvikling av teknologi til bruk i 
forbindelse med signalering, varsling, alarm og kontroll, 
herunder apparater, instrumenter, systemer og 
dataprogrammer for å avbryte pågående overføringer i 
vegtunneler, togstasjoner, parkeringshus, kjøpesenter, 
industribygg osv., for informasjon om nødstilfeller, 
brann eller ulykker. 

(450) Kunngj. reg. dato: 2018.02.19 
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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.: 0961112 
(210) Søknadsnr.: 200806254 
(151) Reg.dato: 2008.02.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.13 

(220) Inndato: 2008.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, DK-8200 

AARHUS N., Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Wind mills, wind power plants, wind turbines and other 
wind-operated machines; parts and accessories for the 
aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade 
hubs, mill housings, machine beds, rotation devices, 
yaw rings and gears; devices for setting the pitch of the 
wings, brakes and brake devices, main shafts, 
universal joints, transmission devices, clutches and 
electric generators and reserve wind power supply 
plants; parts and accessories for the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Erection, construction, installation, service, 
maintenance and repair of wind mills, wind power 
plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid goods and 
services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1177750 
(210) Søknadsnr.: 201312405 
(151) Reg.dato: 2013.03.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.03.18 

(220) Inndato: 2013.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 West 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, US-IL60654 
CHICAGO, USA 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Electronic docking stations; stands specially designed 

for holding mobile phones, tablets, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic 
devices; mounts specially designed for holding mobile 
phones, tablets, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices; batteries, chargers, 
and battery packs for use with mobile phones, tablets, 
handheld computers, and portable and handheld digital 
electronic devices; electrical connectors, wires, cables, 
and adapters; telecommunications apparatus, namely, 
speakers, microphones, and headsets for use with 
mobile phones, tablets, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices; 
protective cases, all for use with mobile phones, 
tablets, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files; display 
enhancements and protectors for mobile phones, 
tablets, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices; armbands for 
handheld digital electronics; keyboards; computer 
mouse; stylus; imagers; lenses for use with mobile 
phones, tablets, handheld computers and portable and 
handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image and video files; wearable 
computing peripherals, namely wearable glasses, 
cameras, displays, telecommunications and data 
networking hardware; wearable computers worn on the 
wrist; electronic non-medical portable devices primarily 
for measuring, storing, transferring and synchronizing 
information about an individual's physical exercise and 
activity levels, namely, date, time, global positioning, 
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direction, altitude, speed, distance, and calories; and 
pressure and temperature sensors. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1207034 
(210) Søknadsnr.: 201407296 
(151) Reg.dato: 2013.11.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.11.18 

(220) Inndato: 2014.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

(550) Merket er et  annen type merke 
(730) Innehaver: 
 Coloplast A/S, Holtedam 1, Trademark Department, 

DK-3050 HUMLEBAEK, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Apparatus for the medical treatment of ostomy 
conditions; ostomy bags; medical appliances for 
colostomy, ileostomy, and urostomy, namely, urine 
bags, faecal bags, and parts and fittings therefor. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1207217 
(210) Søknadsnr.: 201407517 
(151) Reg.dato: 2014.03.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.03.04 

(220) Inndato: 2014.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEURIG 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Keurig Green Mountain Inc, 33 Coffee Lane, US-

VT05676 WATERBURY, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Decalcifing and descaling preparations for cleaning 
domestic and commercial brewing machines. 

  Klasse 7   Electric food blenders, electric milk frothers; machines 
for the production of cold water, soda, still, carbonated 
and sparkling beverages. 

  Klasse 9   Magnetically encoded electronic debit and stored-
value cards for use in retail stores and on e-commerce 
sites. 

  Klasse 11   Water filtration and purification units and replacement 
cartridges and filters therefor; coffee brewing machines 
for domestic and commercial use. 

  Klasse 21   Food storage containers for domestic and commercial 
use; carafes. 

  Klasse 30   Coffee and tea sold in single-serving containers for 
use in coffee and tea brewing machines; coffee, tea, 
cocoa. 

  Klasse 35   On-line retail store services featuring beverage 
making machines, coffee, tea, hot cocoa, beverages, 
coffee and tea brewing equipment and coffee and tea 
storage and serving equipment, cups; retail store 
services featuring beverage making machines, coffee, 
tea, hot cocoa, coffee and tea brewing equipment and 
coffee and tea storage and serving equipment, cups, 

mugs. 
  Klasse 36   Financial services, namely, issuing debit and stored 

value cards for use in retail stores and on e-commerce 
sites. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1224224 
(210) Søknadsnr.: 201603402 
(151) Reg.dato: 2014.03.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.03.07 

(220) Inndato: 2016.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OPTEX CO., LTD., 5-8-12, Ogoto, JP-520-0101 

OTSU-SHI, SHIGA, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Electronic door closing systems; electronic shutter 
closing systems. 

  Klasse 9   Laser scan sensors; vibration detecting sensors; 
passive infrared sensors; active infrared sensors; 
security sensors; automatic door opening and shutting 
sensors; shutter opening and shutting sensors; 
photoelectric sensors; displacement sensors; image 
sensors; distance sensors; ultrasonic sensors; light 
curtain sensors; area sensors; capacitance sensors; 
proximity sensors; pressure sensors; water level 
measurement sensors; rotary encoders; non-contact 
thermometers; turbidity meters; water quality 
measuring instruments; transparency meters; color 
meters; pH meters; residual chlorine meters; particle 
meters; oil film detectors; oil leakage detectors; 
acceleration sensors; vehicle detection sensors; 
sensors; measuring or testing machines and 
instruments; recording apparatus indicating driving 
operation condition utilizing acceleration sensors; 
customer traffic counting apparatus in a store utilizing 
sensors; counting and analyzing apparatus for 
customer traffic which pass under the sensors in 
facilities or aisles: counting and analyzing apparatus for 
consumer behavior in a store utilizing sensors; counting 
and managing apparatus for parked cars in a parking 
utilizing sensors; counting apparatus for bus 
passengers utilizing sensors; detecting and managing 
apparatus for vehicle information in a parking utilizing 
sensors; security alarm apparatus; alarm bells (warning 
devices); security chime; controllers for security alarm 
apparatus; intrusion prevention apparatus for automatic 
doors utilizing sensors; voice alarm apparatus warning 
opening-closing operation of automatic doors utilizing 
sensors; dummy cameras for security purpose; anti-
theft alarms; training simulators for driving skill; touch 
switches, electric; switches for security alarm 
apparatus; DC power supply for security alarm 
apparatus; power distribution or control machines and 
apparatus; batteries and cells; conductors, electric; 
tachographs; measurement instruments for counting 
automotive stop-start movement; in-car monitoring and 
recording apparatus for vehicle operation; drive 
recorders for cars; drive recorders; event data 
recorders; video recording apparatus for monitoring 
purpose; car navigation apparatus; receivers for 
security alarm apparatus; transmitters for security 
alarm apparatus; surveillance cameras for security 
purpose; security cameras equipped with sensors; 
security cameras equipped with sensor lights; three-
dimensional range image digital cameras; hard disc 
recorders with monitors; bar code readers; two-
dimensional code readers; computer software for 
monitoring and recording vehicle operation; application 
software for smart phones for monitoring and recording 
vehicle operation; application software for mobile 
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phones for monitoring and recording vehicle operation; 
computer software for vehicle operation diagnostics; 
application software for smart phones for vehicle 
operation diagnostics; application software for mobile 
phones for vehicle operation diagnostics; computer 
programs for tabulation and analysis of customer traffic 
information; computer programs for counting and 
analyzing parked cars information; computer programs; 
electronic machines, apparatus and their parts; electron 
microscopes; industrial X-ray machines and apparatus, 
not for medical use; ultrasonic detectors. 

  Klasse 11   Light-emitting diodes [LED] projectors; rotating lamp; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; sensor 
lights; electric lamps and other lighting apparatus. 

  Klasse 12   Anti-theft alarms for vehicles; non-electric prime 
movers for land vehicles [not including "their parts"]; 
mechanical elements for land vehicles; AC motors or 
DC motors for land vehicles [not including "their parts"]; 
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1250634 
(210) Søknadsnr.: 201506992 
(151) Reg.dato: 2015.05.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.07 

(220) Inndato: 2015.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAI STREET 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Genji LLC, Suite 725, 1500 JFK Blvd., US-PA19102 

PHILADELPHIA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Delivery of food by restaurants. 
  Klasse 43   Restaurant and food preparation services, namely, 

providing Asian cuisine and beverages for consumption 
on and off the premises. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1255464 
(210) Søknadsnr.: 201508385 
(151) Reg.dato: 2015.04.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.04.23 

(220) Inndato: 2015.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

1STDIBS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 1stdibs.com, Inc., 51 Astor Place, Third Floor, US-

NY10003 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable mobile applications enabling 
consumers to bid on or purchase luxury goods and 
goods in the fields of art, decorative art, furniture, 
furnishings, collectibles, antiques, jewelry, and fashion; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing an online marketplace; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing a mobile marketplace; 
downloadable mobile applications providing a 
marketplace for luxury goods and goods in the fields of 
art, decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion; downloadable mobile 
applications providing news, information and 
commentary about luxury goods and goods in the fields 
of art, decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion; downloadable mobile 
applications providing consulting services in the field of 
interior design and interior decorating; downloadable 
mobile applications providing appraisal services 

concerning luxury goods and goods in the fields of art, 
decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion; downloadable mobile 
applications providing educational services in the fields 
of art, decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion; downloadable mobile 
applications providing curating services in the field of 
art and antiques; downloadable mobile applications 
providing authenticating services in the field of 
collecting art, decorative art, furniture, furnishings, 
collectibles, antiques, jewelry, and fashion; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in payment processing; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for inventory management; computer 
hardware and software for inventory management, sold 
as a unit. 

  Klasse 35   Online and fixed location retail store services featuring 
art, decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion; procurement services, 
namely, the purchasing for others of art, decorative art, 
furniture, furnishings, collectibles, antiques, jewelry, 
and fashion; consulting services in the fields of 
marketing, buying and selling art, decorative art, 
furniture, furnishings, collectibles, antiques, jewelry, 
and fashion; inventory management; providing 
information online about art, furniture, furnishings, 
collectibles, antiques, jewelry, and fashion for sale; 
providing news, information, and commentary online in 
the field of exhibiting art, decorative art, furniture, 
furnishings, collectibles, antiques, jewelry, and fashion 
for commercial purposes; art gallery services; online art 
gallery services; art gallery management; consulting in 
the field of art gallery management. 

  Klasse 36   Appraisal of art, decorative art, furniture, furnishings, 
collectibles, antiques, jewelry, and fashion; consulting 
services in the field of appraising art, decorative art, 
furniture, furnishings, collectibles, antiques, jewelry, 
and fashion; electronic payment services involving 
electronic processing and subsequent transmission of 
bill payment data; merchant services, namely, payment 
transaction processing services; payment processing 
services, namely, credit card and debit card transaction 
processing services; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction and payment 
processing services; providing electronic processing of 
credit card transactions and electronic payments via a 
global computer network; providing news, information 
and commentary online in the field of brokerage of art, 
decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion. 

  Klasse 41   Consulting services in the fields of curating of art and 
antiques; providing news, information and commentary 
online in the fields of exhibiting art, decorative art, 
furniture, furnishings, collectibles, antiques, jewelry, 
and fashion for entertainment and educational 
purposes; educational services namely, providing non-
downloadable webinars and e-zines in the fields of art, 
decorative art, furniture, furnishings, collectibles, 
antiques, jewelry, and fashion. 

  Klasse 42   Consulting services in the fields of interior design and 
interior decorating; authenticating art, decorative art, 
furniture, furnishings, collectibles, antiques, jewelry and 
vintage fashion; consulting services in the field of 
authenticating art, decorative art, furniture, furnishings, 
collectibles, antiques, jewelry and vintage fashion; 
online security services, namely, providing security and 
anonymity for electronically transmitted credit card 
transactions; leasing of computer hardware and 
computer peripheral equipment for use in point-of-sale 
transactions. 
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(111) Reg.nr.: 1282625 
(210) Søknadsnr.: 201600112 
(151) Reg.dato: 2015.03.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.03.13 

(220) Inndato: 2016.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

AmerisourceBergen 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AmerisourceBergen Services Corporation, 1300 Morris 

Drive, US-PA19087 CHESTERBROOK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Distributorships in the field of specialty pharmaceutical 
products, namely, disease specific pharmaceuticals; 
mail order services featuring pharmaceutical and 
biotechnological products; cooperative advertising and 
marketing in the field of biotechnological products; 
business consultation in the field of development and 
commercialization of biotechnological products; 
providing an online computer database featuring 
information about consumer product sales at retail 
locations, about wholesale product sales to outlets, and 
about inventory management of health-care products 
for use by commercial entities; providing an online 
computer database featuring information about 
wholesale product sales to outlets and about inventory 
management of pharmaceuticals for use by commercial 
entities; business consulting services in the field of 
pharmaceuticals and other healthcare technologies, 
namely, the application of analytical and statistical 
methodology to the study of healthcare products and 
their impact on the overall healthcare market, 
advertising and marketing services in the field of 
healthcare products and services, and services 
rendered to healthcare providers and pharmacies 
relating to containing drug acquisition costs and 
recovering allowable reimbursement; business 
administration services in the healthcare field for 
pharmaceutical, biotechnology and medical device 
suppliers, namely, business consulting services in the 
cost and payment management of health care; cost 
containment in the field of healthcare, namely, 
providing expedited review, processing and follow-up of 
prior authorization requests initiated by physicians' 
offices and pharmacies, providing group purchasing of 
pharmaceuticals and chemotherapeutics for 
community-based providers, namely, oncologists and 
oncology practices, business consultation services in 
the field of reimbursement for medical services 
rendered; conducting market research surveys in the 
field of healthcare costs and delivery; temporary 
staffing for pharmacies, namely, employment recruiting 
of pharmacy personnel, and interim business 
management and operation of pharmacy operational 
and clinical functions for others; providing business 
support staff services to manufacturers of 
pharmaceuticals; distributorships featuring specialty 
healthcare products in the nature of pharmaceuticals 
and chemotherapeutics supplied in accordance with 
specially developed protocols to health-care providers 
and their patients; preparing business reports to 
insurance agencies regarding drug therapy efficacy; 
retail pharmacy services featuring specialty 
pharmaceuticals and chemotherapeutics; organization 
of business meetings and conventions for the purpose 
of disseminating information about the development, 
commercialization, and distribution of products and 
services in the field of healthcare; wholesale 
pharmaceutical and medical supply distributorship 
services, namely, distributorships in the field of 
prescription medication, non-prescription medication, 
vaccines, biologicals, injectables, pharmaceuticals and 
medical and surgical supplies, to hospitals, extended 
care facilities, clinics, doctor's offices, and nursing 

homes for the elderly; business management 
consulting services in the field of pharmaceutical and 
healthcare products and services, namely, 
manufacturing, distribution, and logistics, analyzing 
data about product inventory and sales, managing 
formularies, and marketing such products; customs 
clearance services; business management of customs 
brokers; tracking and monitoring import insurance 
compliance for business purposes. 

  Klasse 36   Financial administration of reimbursement programs 
for healthcare providers and pharmacies relating to 
containing drug acquisition costs; financial consultancy 
in the field of insurance coverage' customs brokerage; 
customs brokerage, namely, issuance of importer 
bonds; customs brokerage, namely, arranging the 
collection, payment and return of customs duties; 
reclamation of import duties for others. 

  Klasse 39   Courier services featuring storage, transport, and 
delivery of high-value, time-critical, ambient condition-
sensitive, goods to professional and commercial users, 
namely, storage, transport, and delivery of 
investigational drugs, patient samples, and supplies 
used to conduct clinical trials, medicines and critical 
consumables for hospitals, clinics, research 
organizations, and physician practices, and critical 
parts and equipment for manufacturing, maintenance, 
and repair in the fields of aviation, automotive, oil and 
gas, and high tech; computerized tracking and tracing 
of documents, packages and freight in transit to ensure 
on-time delivery for business purposes. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1291704 
(210) Søknadsnr.: 201603314 
(151) Reg.dato: 2016.01.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.28 

(220) Inndato: 2016.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIG-1191 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, CW-

WILLEMSTAD, Curacao 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Skin care preparation ingredient sold as an integral 
component of skin care preparations used as a 
medicated anti-inflammatory and skin hydrator for 
improving the skin's appearance and feel, including 
around the eyes. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1299154 
(210) Søknadsnr.: 201606552 
(151) Reg.dato: 2016.01.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.28 

(220) Inndato: 2016.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIG-1191 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, CW-

WILLEMSTAD, Curacao 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Non-medicated skin care preparation ingredient sold 
as an integral component of skin care preparations 
used as an anti-inflammatory and skin hydrator for 
improving the skin's appearance and feel, including 
around the eyes. 
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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.: 245922 
(151) Reg.dato.: 2008.05.16 
(151) Int. reg. dato: 2008.05.16 
(180) Registreringen utløper: 2018.05.16 
(210) Søknadsnr: 200715583 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCOYA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Titan Wood Ltd, Kensington Centre, 66 Hammersmith 

Road, GB-SW148UD LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Byggematerialer, ikke av metall; rigide rør, ikke av 
metall for konstruksjoner; asfalt, tjære og bitumen; 
transportable konstruksjoner; monumenter, ikke av 
metall.  

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; varer av tre (ikke omfattet 
i andre klasser), kork, sivrør [flettematerialer], vidje, 
horn, bein, elfenbein, hvalbein, skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatninger for alle disse materialene, 
eller av plastikk.  

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter og 
korn ikke omfattet i andre klasser; levende dyr, friske 
frukter og grønnsaker; såkorn, naturlige planter og 
blomster; dyrefôr, malt. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 245924 
(151) Reg.dato.: 2008.05.19 
(151) Int. reg. dato: 2008.05.19 
(180) Registreringen utløper: 2018.05.19 
(210) Søknadsnr: 200715584 
(220) Inndato: 2007.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Titan Wood Ltd, Kensington Centre, 66 Hammersmith 

Road, GB-SW148UD LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Byggematerialer, ikke av metall; rigide rør, ikke av 
metall for konstruksjoner; asfalt, tjære og bitumen; 
transportable konstruksjoner; monumenter, ikke av 
metall.  

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; varer av tre (ikke omfattet 
i andre klasser), kork, sivrør [flettematerialer], vidje, 
horn, bein, elfenbein, hvalbein, skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatninger for alle disse materialene, 

eller av plastikk.  
  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter og 

korn ikke omfattet i andre klasser; levende dyr, friske 
frukter og grønnsaker; såkorn, naturlige planter og 
blomster; dyrefôr, malt. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 241069 
(151) Reg.Dato.: 2007.09.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297367 
(151) Reg.Dato.: 2018.04.10 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 129845 
 

 
(111) Reg.nr.: 129851 
 

 
(111) Reg.nr.: 129852 
 

 
(111) Reg.nr.: 129858 
 

 
(111) Reg.nr.: 129889 
 

 
(111) Reg.nr.: 129906 
 

 
(111) Reg.nr.: 129917 
 

 
(111) Reg.nr.: 129935 
 

 
(111) Reg.nr.: 129938 
 

 
(111) Reg.nr.: 129955 
 

 
(111) Reg.nr.: 129960 
 

 
(111) Reg.nr.: 129963 
 

 
(111) Reg.nr.: 129976 
 

 
(111) Reg.nr.: 129977 
 

 
(111) Reg.nr.: 130009 
 

 
(111) Reg.nr.: 130027 
 

 
(111) Reg.nr.: 130035 
 

 
(111) Reg.nr.: 130038 
 

 
(111) Reg.nr.: 130048 
 

 
(111) Reg.nr.: 130051 
 

 
(111) Reg.nr.: 130053 
 

 

(111) Reg.nr.: 130079 
 

 
(111) Reg.nr.: 130080 
 

 
(111) Reg.nr.: 130086 
 

 
(111) Reg.nr.: 130107 
 

 
(111) Reg.nr.: 130129 
 

 
(111) Reg.nr.: 15015 
 

 
(111) Reg.nr.: 15134 
 

 
(111) Reg.nr.: 184161 
 

 
(111) Reg.nr.: 184822 
 

 
(111) Reg.nr.: 184827 
 

 
(111) Reg.nr.: 184844 
 

 
(111) Reg.nr.: 184845 
 

 
(111) Reg.nr.: 184848 
 

 
(111) Reg.nr.: 184851 
 

 
(111) Reg.nr.: 184855 
 

 
(111) Reg.nr.: 184860 
 

 
(111) Reg.nr.: 184868 
 

 
(111) Reg.nr.: 184885 
 

 
(111) Reg.nr.: 184887 
 

 
(111) Reg.nr.: 184891 
 

 
(111) Reg.nr.: 184892 
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(111) Reg.nr.: 184900 
 

 
(111) Reg.nr.: 184910 
 

 
(111) Reg.nr.: 184911 
 

 
(111) Reg.nr.: 184912 
 

 
(111) Reg.nr.: 184913 
 

 
(111) Reg.nr.: 184914 
 

 
(111) Reg.nr.: 184935 
 

 
(111) Reg.nr.: 184941 
 

 
(111) Reg.nr.: 184944 
 

 
(111) Reg.nr.: 184956 
 

 
(111) Reg.nr.: 184966 
 

 
(111) Reg.nr.: 184973 
 

 
(111) Reg.nr.: 184974 
 

 
(111) Reg.nr.: 184987 
 

 
(111) Reg.nr.: 184989 
 

 
(111) Reg.nr.: 184990 
 

 
(111) Reg.nr.: 184992 
 

 
(111) Reg.nr.: 184993 
 

 
(111) Reg.nr.: 184995 
 

 
(111) Reg.nr.: 184997 
 

 
(111) Reg.nr.: 185006 
 

 
(111) Reg.nr.: 185008 
 

 

(111) Reg.nr.: 185011 
 

 
(111) Reg.nr.: 185013 
 

 
(111) Reg.nr.: 185025 
 

 
(111) Reg.nr.: 185027 
 

 
(111) Reg.nr.: 185043 
 

 
(111) Reg.nr.: 185053 
 

 
(111) Reg.nr.: 185054 
 

 
(111) Reg.nr.: 185056 
 

 
(111) Reg.nr.: 185058 
 

 
(111) Reg.nr.: 185060 
 

 
(111) Reg.nr.: 185069 
 

 
(111) Reg.nr.: 185076 
 

 
(111) Reg.nr.: 185080 
 

 
(111) Reg.nr.: 185096 
 

 
(111) Reg.nr.: 185100 
 

 
(111) Reg.nr.: 185106 
 

 
(111) Reg.nr.: 185110 
 

 
(111) Reg.nr.: 185111 
 

 
(111) Reg.nr.: 185121 
 

 
(111) Reg.nr.: 185123 
 

 
(111) Reg.nr.: 185124 
 

 
(111) Reg.nr.: 185127 
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(111) Reg.nr.: 185140 
 

 
(111) Reg.nr.: 185141 
 

 
(111) Reg.nr.: 185147 
 

 
(111) Reg.nr.: 185153 
 

 
(111) Reg.nr.: 185155 
 

 
(111) Reg.nr.: 185156 
 

 
(111) Reg.nr.: 185162 
 

 
(111) Reg.nr.: 185163 
 

 
(111) Reg.nr.: 185164 
 

 
(111) Reg.nr.: 185166 
 

 
(111) Reg.nr.: 185177 
 

 
(111) Reg.nr.: 185179 
 

 
(111) Reg.nr.: 185188 
 

 
(111) Reg.nr.: 185191 
 

 
(111) Reg.nr.: 185198 
 

 
(111) Reg.nr.: 185209 
 

 
(111) Reg.nr.: 185218 
 

 
(111) Reg.nr.: 185222 
 

 
(111) Reg.nr.: 185235 
 

 
(111) Reg.nr.: 185236 
 

 
(111) Reg.nr.: 185243 
 

 
(111) Reg.nr.: 185252 
 

 

(111) Reg.nr.: 185266 
 

 
(111) Reg.nr.: 185272 
 

 
(111) Reg.nr.: 185277 
 

 
(111) Reg.nr.: 185278 
 

 
(111) Reg.nr.: 185280 
 

 
(111) Reg.nr.: 185300 
 

 
(111) Reg.nr.: 185301 
 

 
(111) Reg.nr.: 185311 
 

 
(111) Reg.nr.: 185329 
 

 
(111) Reg.nr.: 185334 
 

 
(111) Reg.nr.: 185340 
 

 
(111) Reg.nr.: 185352 
 

 
(111) Reg.nr.: 185356 
 

 
(111) Reg.nr.: 185357 
 

 
(111) Reg.nr.: 185371 
 

 
(111) Reg.nr.: 185377 
 

 
(111) Reg.nr.: 185383 
 

 
(111) Reg.nr.: 185384 
 

 
(111) Reg.nr.: 185395 
 

 
(111) Reg.nr.: 185397 
 

 
(111) Reg.nr.: 185406 
 

 
(111) Reg.nr.: 185408 
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(111) Reg.nr.: 185412 
 

 
(111) Reg.nr.: 185415 
 

 
(111) Reg.nr.: 185417 
 

 
(111) Reg.nr.: 185419 
 

 
(111) Reg.nr.: 1907329 
 

 
(111) Reg.nr.: 240607 
 

 
(111) Reg.nr.: 240608 
 

 
(111) Reg.nr.: 240609 
 

 
(111) Reg.nr.: 240610 
 

 
(111) Reg.nr.: 240611 
 

 
(111) Reg.nr.: 240615 
 

 
(111) Reg.nr.: 240617 
 

 
(111) Reg.nr.: 240619 
 

 
(111) Reg.nr.: 240620 
 

 
(111) Reg.nr.: 240622 
 

 
(111) Reg.nr.: 240625 
 

 
(111) Reg.nr.: 240627 
 

 
(111) Reg.nr.: 240628 
 

 
(111) Reg.nr.: 240629 
 

 
(111) Reg.nr.: 240632 
 

 
(111) Reg.nr.: 240637 
 

 
(111) Reg.nr.: 240640 
 

 

(111) Reg.nr.: 240641 
 

 
(111) Reg.nr.: 240642 
 

 
(111) Reg.nr.: 240647 
 

 
(111) Reg.nr.: 240649 
 

 
(111) Reg.nr.: 240651 
 

 
(111) Reg.nr.: 240659 
 

 
(111) Reg.nr.: 240662 
 

 
(111) Reg.nr.: 240663 
 

 
(111) Reg.nr.: 240665 
 

 
(111) Reg.nr.: 240674 
 

 
(111) Reg.nr.: 240675 
 

 
(111) Reg.nr.: 240676 
 

 
(111) Reg.nr.: 240677 
 

 
(111) Reg.nr.: 240678 
 

 
(111) Reg.nr.: 240679 
 

 
(111) Reg.nr.: 240681 
 

 
(111) Reg.nr.: 240682 
 

 
(111) Reg.nr.: 240683 
 

 
(111) Reg.nr.: 240684 
 

 
(111) Reg.nr.: 240685 
 

 
(111) Reg.nr.: 240686 
 

 
(111) Reg.nr.: 240687 
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(111) Reg.nr.: 240688 
 

 
(111) Reg.nr.: 240693 
 

 
(111) Reg.nr.: 240697 
 

 
(111) Reg.nr.: 240698 
 

 
(111) Reg.nr.: 240701 
 

 
(111) Reg.nr.: 240702 
 

 
(111) Reg.nr.: 240705 
 

 
(111) Reg.nr.: 240708 
 

 
(111) Reg.nr.: 240709 
 

 
(111) Reg.nr.: 240710 
 

 
(111) Reg.nr.: 240711 
 

 
(111) Reg.nr.: 240712 
 

 
(111) Reg.nr.: 240713 
 

 
(111) Reg.nr.: 240715 
 

 
(111) Reg.nr.: 240716 
 

 
(111) Reg.nr.: 240729 
 

 
(111) Reg.nr.: 240731 
 

 
(111) Reg.nr.: 240736 
 

 
(111) Reg.nr.: 240738 
 

 
(111) Reg.nr.: 240740 
 

 
(111) Reg.nr.: 240747 
 

 
(111) Reg.nr.: 240752 
 

 

(111) Reg.nr.: 240753 
 

 
(111) Reg.nr.: 240754 
 

 
(111) Reg.nr.: 240756 
 

 
(111) Reg.nr.: 240757 
 

 
(111) Reg.nr.: 240758 
 

 
(111) Reg.nr.: 240764 
 

 
(111) Reg.nr.: 240768 
 

 
(111) Reg.nr.: 240771 
 

 
(111) Reg.nr.: 240772 
 

 
(111) Reg.nr.: 240773 
 

 
(111) Reg.nr.: 240775 
 

 
(111) Reg.nr.: 240777 
 

 
(111) Reg.nr.: 240779 
 

 
(111) Reg.nr.: 240781 
 

 
(111) Reg.nr.: 240782 
 

 
(111) Reg.nr.: 240784 
 

 
(111) Reg.nr.: 240785 
 

 
(111) Reg.nr.: 240787 
 

 
(111) Reg.nr.: 240788 
 

 
(111) Reg.nr.: 240789 
 

 
(111) Reg.nr.: 240790 
 

 
(111) Reg.nr.: 240791 
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(111) Reg.nr.: 240793 
 

 
(111) Reg.nr.: 240794 
 

 
(111) Reg.nr.: 240797 
 

 
(111) Reg.nr.: 240798 
 

 
(111) Reg.nr.: 240799 
 

 
(111) Reg.nr.: 240800 
 

 
(111) Reg.nr.: 240802 
 

 
(111) Reg.nr.: 240806 
 

 
(111) Reg.nr.: 240807 
 

 
(111) Reg.nr.: 240808 
 

 
(111) Reg.nr.: 240809 
 

 
(111) Reg.nr.: 240810 
 

 
(111) Reg.nr.: 240811 
 

 
(111) Reg.nr.: 240812 
 

 
(111) Reg.nr.: 240813 
 

 
(111) Reg.nr.: 240814 
 

 
(111) Reg.nr.: 240815 
 

 
(111) Reg.nr.: 240816 
 

 
(111) Reg.nr.: 240817 
 

 
(111) Reg.nr.: 240818 
 

 
(111) Reg.nr.: 240819 
 

 
(111) Reg.nr.: 240821 
 

 

(111) Reg.nr.: 240822 
 

 
(111) Reg.nr.: 240825 
 

 
(111) Reg.nr.: 240826 
 

 
(111) Reg.nr.: 240830 
 

 
(111) Reg.nr.: 240835 
 

 
(111) Reg.nr.: 240838 
 

 
(111) Reg.nr.: 240839 
 

 
(111) Reg.nr.: 240841 
 

 
(111) Reg.nr.: 240842 
 

 
(111) Reg.nr.: 240843 
 

 
(111) Reg.nr.: 240844 
 

 
(111) Reg.nr.: 240846 
 

 
(111) Reg.nr.: 240847 
 

 
(111) Reg.nr.: 240848 
 

 
(111) Reg.nr.: 240849 
 

 
(111) Reg.nr.: 240852 
 

 
(111) Reg.nr.: 240853 
 

 
(111) Reg.nr.: 240854 
 

 
(111) Reg.nr.: 240860 
 

 
(111) Reg.nr.: 240861 
 

 
(111) Reg.nr.: 240863 
 

 
(111) Reg.nr.: 240869 
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(111) Reg.nr.: 240871 
 

 
(111) Reg.nr.: 240873 
 

 
(111) Reg.nr.: 240874 
 

 
(111) Reg.nr.: 240876 
 

 
(111) Reg.nr.: 240877 
 

 
(111) Reg.nr.: 240878 
 

 
(111) Reg.nr.: 240879 
 

 
(111) Reg.nr.: 240880 
 

 
(111) Reg.nr.: 240881 
 

 
(111) Reg.nr.: 240883 
 

 
(111) Reg.nr.: 240886 
 

 
(111) Reg.nr.: 240887 
 

 
(111) Reg.nr.: 240890 
 

 
(111) Reg.nr.: 240891 
 

 
(111) Reg.nr.: 240892 
 

 
(111) Reg.nr.: 240896 
 

 
(111) Reg.nr.: 240898 
 

 
(111) Reg.nr.: 240905 
 

 
(111) Reg.nr.: 240906 
 

 
(111) Reg.nr.: 240908 
 

 
(111) Reg.nr.: 240910 
 

 
(111) Reg.nr.: 240913 
 

 

(111) Reg.nr.: 240921 
 

 
(111) Reg.nr.: 240922 
 

 
(111) Reg.nr.: 240923 
 

 
(111) Reg.nr.: 240924 
 

 
(111) Reg.nr.: 240925 
 

 
(111) Reg.nr.: 240926 
 

 
(111) Reg.nr.: 240931 
 

 
(111) Reg.nr.: 240938 
 

 
(111) Reg.nr.: 240939 
 

 
(111) Reg.nr.: 240940 
 

 
(111) Reg.nr.: 240941 
 

 
(111) Reg.nr.: 240942 
 

 
(111) Reg.nr.: 240943 
 

 
(111) Reg.nr.: 240944 
 

 
(111) Reg.nr.: 240945 
 

 
(111) Reg.nr.: 240946 
 

 
(111) Reg.nr.: 240947 
 

 
(111) Reg.nr.: 240948 
 

 
(111) Reg.nr.: 240949 
 

 
(111) Reg.nr.: 240950 
 

 
(111) Reg.nr.: 240951 
 

 
(111) Reg.nr.: 240952 
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(111) Reg.nr.: 240953 
 

 
(111) Reg.nr.: 240954 
 

 
(111) Reg.nr.: 240958 
 

 
(111) Reg.nr.: 240959 
 

 
(111) Reg.nr.: 240960 
 

 
(111) Reg.nr.: 240964 
 

 
(111) Reg.nr.: 240965 
 

 
(111) Reg.nr.: 240966 
 

 
(111) Reg.nr.: 240967 
 

 
(111) Reg.nr.: 240968 
 

 
(111) Reg.nr.: 240972 
 

 
(111) Reg.nr.: 240977 
 

 
(111) Reg.nr.: 240980 
 

 
(111) Reg.nr.: 240983 
 

 
(111) Reg.nr.: 240985 
 

 
(111) Reg.nr.: 240987 
 

 
(111) Reg.nr.: 240989 
 

 
(111) Reg.nr.: 240992 
 

 
(111) Reg.nr.: 240995 
 

 
(111) Reg.nr.: 240996 
 

 
(111) Reg.nr.: 240999 
 

 
(111) Reg.nr.: 241003 
 

 

(111) Reg.nr.: 241004 
 

 
(111) Reg.nr.: 241006 
 

 
(111) Reg.nr.: 241008 
 

 
(111) Reg.nr.: 241009 
 

 
(111) Reg.nr.: 241011 
 

 
(111) Reg.nr.: 241013 
 

 
(111) Reg.nr.: 241014 
 

 
(111) Reg.nr.: 241018 
 

 
(111) Reg.nr.: 241023 
 

 
(111) Reg.nr.: 241026 
 

 
(111) Reg.nr.: 241033 
 

 
(111) Reg.nr.: 241035 
 

 
(111) Reg.nr.: 241036 
 

 
(111) Reg.nr.: 241037 
 

 
(111) Reg.nr.: 241039 
 

 
(111) Reg.nr.: 241040 
 

 
(111) Reg.nr.: 241041 
 

 
(111) Reg.nr.: 241042 
 

 
(111) Reg.nr.: 241043 
 

 
(111) Reg.nr.: 241054 
 

 
(111) Reg.nr.: 241057 
 

 
(111) Reg.nr.: 241060 
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(111) Reg.nr.: 241064 
 

 
(111) Reg.nr.: 241067 
 

 
(111) Reg.nr.: 241073 
 

 
(111) Reg.nr.: 241077 
 

 
(111) Reg.nr.: 241078 
 

 
(111) Reg.nr.: 241087 
 

 
(111) Reg.nr.: 241088 
 

 
(111) Reg.nr.: 241091 
 

 
(111) Reg.nr.: 241093 
 

 
(111) Reg.nr.: 241094 
 

 
(111) Reg.nr.: 241096 
 

 
(111) Reg.nr.: 241101 
 

 
(111) Reg.nr.: 241103 
 

 
(111) Reg.nr.: 241104 
 

 
(111) Reg.nr.: 241105 
 

 
(111) Reg.nr.: 241106 
 

 
(111) Reg.nr.: 241109 
 

 
(111) Reg.nr.: 241110 
 

 
(111) Reg.nr.: 241112 
 

 
(111) Reg.nr.: 241115 
 

 
(111) Reg.nr.: 241120 
 

 
(111) Reg.nr.: 241124 
 

 

(111) Reg.nr.: 241126 
 

 
(111) Reg.nr.: 241128 
 

 
(111) Reg.nr.: 241129 
 

 
(111) Reg.nr.: 241135 
 

 
(111) Reg.nr.: 241138 
 

 
(111) Reg.nr.: 241139 
 

 
(111) Reg.nr.: 241140 
 

 
(111) Reg.nr.: 241520 
 

 
(111) Reg.nr.: 25403 
 

 
(111) Reg.nr.: 25598 
 

 
(111) Reg.nr.: 35663 
 

 
(111) Reg.nr.: 35720 
 

 
(111) Reg.nr.: 35909 
 

 
(111) Reg.nr.: 50434 
 

 
(111) Reg.nr.: 50479 
 

 
(111) Reg.nr.: 50485 
 

 
(111) Reg.nr.: 50527 
 

 
(111) Reg.nr.: 50590 
 

 
(111) Reg.nr.: 50638 
 

 
(111) Reg.nr.: 50697 
 

 
(111) Reg.nr.: 51139 
 

 
(111) Reg.nr.: 52457 
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(111) Reg.nr.: 72563 
 

 
(111) Reg.nr.: 72580 
 

 
(111) Reg.nr.: 72603 
 

 
(111) Reg.nr.: 72605 
 

 
(111) Reg.nr.: 72642 
 

 
(111) Reg.nr.: 72648 
 

 
(111) Reg.nr.: 72731 
 

 
(111) Reg.nr.: 99480 
 

 
(111) Reg.nr.: 99492 
 

 
(111) Reg.nr.: 99508 
 

 
(111) Reg.nr.: 99509 
 

 
(111) Reg.nr.: 99510 
 

 
(111) Reg.nr.: 99516 
 

 
(111) Reg.nr.: 99533 
 

 
(111) Reg.nr.: 99560 
 

 
(111) Reg.nr.: 99601 
 

 
(111) Reg.nr.: 99603 
 

 
(111) Reg.nr.: 99609 
 

 
(111) Reg.nr.: 99623 
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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.: 201701099 
(730) Søker: 
 ARRANGEMENT TJENESTER AS, Fagerdalen 6, 5039 

BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.03.26 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201702572 
(730) Søker: 
 POSITIV INVEST AS, Bø, 6827 BREIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201715355 
(730) Søker: 
 Gina Tricot AB, Teknologgatan 2, SE-50338 BORÅS, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201716688 
(730) Søker: 
 SAFETY INNOVATION AS, Granittveien 13, 8150 

ØRNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803480 
(730) Søker: 
 NOSMOKE ARENDAL AS, Myreneveien 35, 4847 

ARENDAL, Norge 
BENT ØYSTEIN BOSTAD, Odderheistien 14, 4639 
KRISTIANSAND S, Norge 
MIMOA HOLDING AS, Odderheistien 14, 4639 
KRISTIANSAND S, Norge 
NOSMOKE AS, Postboks 4314 Justvik, 4694 
KRISTIANSAND S, Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104939 
(210) Søknadsnr.: 19781481 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 

(111) Reg.nr.: 111680 
(210) Søknadsnr.: 19811227 
(730) Innehaver: 
 Major Sports, Route départementale 307, FR-78810 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 118595 
(210) Søknadsnr.: 19832812 
(730) Innehaver: 
 SK Primacor Americas LLC, 11700 Katy Freeway, Suite 

900, US-TX77079 HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123271 
(210) Søknadsnr.: 19850269 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 125553 
(210) Søknadsnr.: 19852662 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1264 
(210) Søknadsnr.: 742 
(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
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(111) Reg.nr.: 129570 
(210) Søknadsnr.: 19861359 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132952 
(210) Søknadsnr.: 19870115 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research 

Centre, GB-RG426EY BRACKNELL, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 133714 
(210) Søknadsnr.: 19871578 
(730) Innehaver: 
 AB Cernelle, Höganäsvägen 365, SE-26294 

ÄNGELHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136225 
(210) Søknadsnr.: 19874111 
(730) Innehaver: 
 Allnex Netherlands B.V., Synthesebaan 1, NL-4612 RB 

BERGEN OP ZOOM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136226 
(210) Søknadsnr.: 19874112 
(730) Innehaver: 
 Allnex Netherlands B.V., Synthesebaan 1, NL-4612 RB 

BERGEN OP ZOOM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170 
(210) Søknadsnr.: 197180039 
(730) Innehaver: 
 Arne Nordlie AS, Sætreskogveien 4, 1415 OPPEGÅRD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170346 
(210) Søknadsnr.: 19945144 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 173074 
(210) Søknadsnr.: 19932702 
(730) Innehaver: 
 Vertiv Sweden AB, P O Box 92113, SE-12007 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 175942 
(210) Søknadsnr.: 19920227 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177011 
(210) Søknadsnr.: 19920228 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182929 
(210) Søknadsnr.: 19963938 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186718 
(210) Søknadsnr.: 19971934 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 188156 
(210) Søknadsnr.: 19961334 
(730) Innehaver: 
 MAJORSTUEN MEDISINSKE, c/o MajorMed AS, Nedre 

Toppenhaug 22, 1353 BÆRUMS VERK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188462 
(210) Søknadsnr.: 19963688 
(730) Innehaver: 
 MOL Petrolkémia Zrt., HU-3581 TISZAUJVÁROS, Ungarn
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189399 
(210) Søknadsnr.: 19975274 
(730) Innehaver: 
 M-X-Sport Oy, Suezinkatu 8, FI-00220 HELSINGFORS, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191959 
(210) Søknadsnr.: 19971391 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192058 
(210) Søknadsnr.: 19979911 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192539 
(210) Søknadsnr.: 19973934 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193049 
(210) Søknadsnr.: 199800783 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193206 
(210) Søknadsnr.: 199803443 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193316 
(210) Søknadsnr.: 19979908 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193317 
(210) Søknadsnr.: 19979909 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193318 
(210) Søknadsnr.: 19979910 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193951 
(210) Søknadsnr.: 19979476 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research 

Centre, GB-RG426EY BRACKNELL, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 194869 
(210) Søknadsnr.: 19973892 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196870 
(210) Søknadsnr.: 199802482 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196871 
(210) Søknadsnr.: 199802483 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196872 
(210) Søknadsnr.: 199802484 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197121 
(210) Søknadsnr.: 199803546 
(730) Innehaver: 
 Vetrosol AG, Am Dürrbach 4A, CH-6390 ENGELBERG, 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 206888 
(210) Søknadsnr.: 200009482 
(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210577 
(210) Søknadsnr.: 200005862 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213029 
(210) Søknadsnr.: 200106722 
(730) Innehaver: 
 ViiV Healthcare Company, Corporation Service Company 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217933 
(210) Søknadsnr.: 200206104 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218168 
(210) Søknadsnr.: 200208780 
(730) Innehaver: 
 Symantec Corporation, 350 Ellis Street, US-CA94043 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223459 
(210) Søknadsnr.: 200308089 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 224315 
(210) Søknadsnr.: 199903448 
(730) Innehaver: 
 Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 226936 
(210) Søknadsnr.: 200404015 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228112 
(210) Søknadsnr.: 200407890 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228689 
(210) Søknadsnr.: 200409343 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228900 
(210) Søknadsnr.: 200308555 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229696 
(210) Søknadsnr.: 200409643 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229741 
(210) Søknadsnr.: 200413307 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231596 
(210) Søknadsnr.: 200504985 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234547 
(210) Søknadsnr.: 200513715 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235647 
(210) Søknadsnr.: 200409632 
(730) Innehaver: 
 Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235763 
(210) Søknadsnr.: 200602932 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245025 
(210) Søknadsnr.: 200710543 
(730) Innehaver: 
 NorAm Drilling Company AS, Bankplassen 1A, 0151 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Tormod Carlsen, Baneveien 43 A, 5010 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247275 
(210) Søknadsnr.: 200807010 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 247575 
(210) Søknadsnr.: 200806072 
(730) Innehaver: 
 Swegon Operations Aktiebolag, Box 300, SE-53523 

KVÄNUM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247771 
(210) Søknadsnr.: 200806739 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247833 
(210) Søknadsnr.: 200804890 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247970 
(210) Søknadsnr.: 200808717 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249198 
(210) Søknadsnr.: 200806409 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252150 
(210) Søknadsnr.: 200815679 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254228 
(210) Søknadsnr.: 200911597 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255179 
(210) Søknadsnr.: 201000432 
(730) Innehaver: 
 Family Great Wines USA, LLC, US-CT06901 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255309 
(210) Søknadsnr.: 201000362 
(730) Innehaver: 
 Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nybrokajen 5, SE-

10725 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255310 
(210) Søknadsnr.: 201000363 
(730) Innehaver: 
 Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nybrokajen 5, SE-

10725 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255313 
(210) Søknadsnr.: 201000365 
(730) Innehaver: 
 Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nybrokajen 5, SE-

10725 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255314 
(210) Søknadsnr.: 201000366 
(730) Innehaver: 
 Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nybrokajen 5, SE-

10725 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
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(111) Reg.nr.: 257602 
(210) Søknadsnr.: 201006418 
(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260329 
(210) Søknadsnr.: 201100737 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263735 
(210) Søknadsnr.: 201111094 
(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264167 
(210) Søknadsnr.: 201112069 
(730) Innehaver: 
 House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

KØBENHAVN V, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265578 
(210) Søknadsnr.: 201200511 
(730) Innehaver: 
 Ire Möbel AB, Fabriksgatan 5, SE-54350 TIBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265710 
(210) Søknadsnr.: 201201228 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265894 
(210) Søknadsnr.: 201201231 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267543 
(210) Søknadsnr.: 201206332 
(730) Innehaver: 
 BETTYS BEAUTY SALONG AS, Markveien 59B, 0550 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268477 
(210) Søknadsnr.: 201204186 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270207 
(210) Søknadsnr.: 201214479 
(730) Innehaver: 
 HS2 Norge Østfold AS, Vestengveien 48, 1725 

SARPSBORG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275727 
(210) Søknadsnr.: 201307462 
(730) Innehaver: 
 PANZERGLASS A/S, Delta 6, DK-8382 HINNERUP, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275771 
(210) Søknadsnr.: 201201230 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 277709 
(210) Søknadsnr.: 201311828 
(730) Innehaver: 
 HERE Global BV, Kennedyplein 222, NL-5611ZT 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286757 
(210) Søknadsnr.: 201516626 
(730) Innehaver: 
 Nikolai Nyrud Gobel, Udbyes Gate 11b, 7030 

TRONDHEIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289846 
(210) Søknadsnr.: 201608473 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294688 
(210) Søknadsnr.: 201707500 
(730) Innehaver: 
 JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower 

Mount Street, IE-2 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294689 
(210) Søknadsnr.: 201707501 
(730) Innehaver: 
 JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower 

Mount Street, IE-2 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294690 
(210) Søknadsnr.: 201707502 
(730) Innehaver: 
 JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower 

Mount Street, IE-2 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294761 
(210) Søknadsnr.: 201707522 
(730) Innehaver: 
 JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower 

Mount Street, IE-2 DUBLIN, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37579 
(210) Søknadsnr.: 44577 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research 

Centre, GB-RG426EY BRACKNELL, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 41986 
(210) Søknadsnr.: 50955 
(730) Innehaver: 
 Arne Nordlie AS, Sætreskogveien 4, 1415 OPPEGÅRD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 46665 
(210) Søknadsnr.: 19557497 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 63635 
(210) Søknadsnr.: 80818 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69469 
(210) Søknadsnr.: 84321 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
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(111) Reg.nr.: 91054 
(210) Søknadsnr.: 116600 
(730) Innehaver: 
 Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, Rue de Beau-Site 

25, CH-2400 LE LOCLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99826 
(210) Søknadsnr.: 119554 
(730) Innehaver: 
 Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99843 
(210) Søknadsnr.: 19762473 
(730) Innehaver: 
 Arne Nordlie AS, Sætreskogveien 4, 1415 OPPEGÅRD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201715355 
(730) Søker: 
 Gina Tricot AB, Teknologgatan 2, SE-50338 BORÅS, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1005638 
(210) Søknadsnr.: 201002668 
(730) Innehaver: 
 Major Sports, Route départementale 307, FR-78810 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1005800 
(210) Søknadsnr.: 201002669 
(730) Innehaver: 
 Major Sports, Route départementale 307, FR-78810 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 111680 
(210) Søknadsnr.: 19811227 
(730) Innehaver: 
 Major Sports, Route départementale 307, FR-78810 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 111760 
(210) Søknadsnr.: 19791654 
(730) Innehaver: 
 Mirror Group Newspapers LTD, London, GB-, 

Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131999 
(210) Søknadsnr.: 19861782 
(730) Innehaver: 
 Reed Expositions France, 52-54 quai de Dion-Bouton CS 

80001, FR-92806 PUTEAUX CEDEX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132174 
(210) Søknadsnr.: 19860692 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso OYJ, Kanavaranta 1, FI-00160 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132641 
(210) Søknadsnr.: 19863562 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 133714 
(210) Søknadsnr.: 19871578 
(730) Innehaver: 
 AB Cernelle, Höganäsvägen 365, SE-26294 

ÄNGELHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 139338 
(210) Søknadsnr.: 19882479 
(730) Innehaver: 
 Q-Park AS, Postboks 6514 Etterstad, 0606 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 175942 
(210) Søknadsnr.: 19920227 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 177011 
(210) Søknadsnr.: 19920228 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 182929 
(210) Søknadsnr.: 19963938 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189782 
(210) Søknadsnr.: 19978738 
(730) Innehaver: 
 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, Postfach 

61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190989 
(210) Søknadsnr.: 199801200 
(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190990 
(210) Søknadsnr.: 199801206 
(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192850 
(210) Søknadsnr.: 19973311 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193206 
(210) Søknadsnr.: 199803443 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193626 
(210) Søknadsnr.: 199804180 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193874 
(210) Søknadsnr.: 199804772 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 196870 
(210) Søknadsnr.: 199802482 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 196871 
(210) Søknadsnr.: 199802483 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
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(111) Reg.nr.: 196872 
(210) Søknadsnr.: 199802484 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 197121 
(210) Søknadsnr.: 199803546 
(730) Innehaver: 
 Vetrosol AG, Am Dürrbach 4A, CH-6390 ENGELBERG, 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213029 
(210) Søknadsnr.: 200106722 
(730) Innehaver: 
 ViiV Healthcare Company, Corporation Service Company 

251 Little Falls Drive, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 220113 
(210) Søknadsnr.: 200202569 
(730) Innehaver: 
 Q-Park AS, Postboks 6514 Etterstad, 0606 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 222073 
(210) Søknadsnr.: 200303159 
(730) Innehaver: 
 Q-Park AS, Postboks 6514 Etterstad, 0606 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 224952 
(210) Søknadsnr.: 200307108 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226936 
(210) Søknadsnr.: 200404015 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229741 
(210) Søknadsnr.: 200413307 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245025 
(210) Søknadsnr.: 200710543 
(730) Innehaver: 
 NorAm Drilling Company AS, Bankplassen 1A, 0151 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Tormod Carlsen, Baneveien 43 A, 5010 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245212 
(210) Søknadsnr.: 200801305 
(730) Innehaver: 
 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, Postfach 

61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245530 
(210) Søknadsnr.: 200300340 
(730) Innehaver: 
 Q-Park AS, Postboks 6514 Etterstad, 0606 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246229 
(210) Søknadsnr.: 200700640 
(730) Innehaver: 
 Bisnode AS, Sveavägen 56, SE-11390 STOCKHOLM, 

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

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 247275 
(210) Søknadsnr.: 200807010 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247575 
(210) Søknadsnr.: 200806072 
(730) Innehaver: 
 Swegon Operations Aktiebolag, Box 300, SE-53523 

KVÄNUM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247970 
(210) Søknadsnr.: 200808717 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248063 
(210) Søknadsnr.: 200808813 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248082 
(210) Søknadsnr.: 200809035 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248253 
(210) Søknadsnr.: 200810084 
(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: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249198 
(210) Søknadsnr.: 200806409 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251599 
(210) Søknadsnr.: 200904105 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252064 
(210) Søknadsnr.: 200904941 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge AS, 9311 BRØSTADBOTN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252070 
(210) Søknadsnr.: 200905200 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge AS, 9311 BRØSTADBOTN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252150 
(210) Søknadsnr.: 200815679 
(730) Innehaver: 
 Shimano Europe BV, Industrieweg 24, NL-8071CT 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261379 
(210) Søknadsnr.: 201103203 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge AS, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
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(111) Reg.nr.: 261381 
(210) Søknadsnr.: 201103204 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge AS, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261445 
(210) Søknadsnr.: 201101950 
(730) Innehaver: 
 Energi Norge AS, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263473 
(210) Søknadsnr.: 201110386 
(730) Innehaver: 
 Fustra International AB, Engelbrektsgatan 45, SE-41137 

GØTEBORG, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263475 
(210) Søknadsnr.: 201110387 
(730) Innehaver: 
 Fustra International AB, Engelbrektsgatan 45, SE-41137 

GØTEBORG, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265578 
(210) Søknadsnr.: 201200511 
(730) Innehaver: 
 Ire Möbel AB, Fabriksgatan 5, SE-54350 TIBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265710 
(210) Søknadsnr.: 201201228 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265894 
(210) Søknadsnr.: 201201231 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267543 
(210) Søknadsnr.: 201206332 
(730) Innehaver: 
 BETTYS BEAUTY SALONG AS, Markveien 59B, 0550 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268477 
(210) Søknadsnr.: 201204186 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269321 
(210) Søknadsnr.: 201211912 
(730) Innehaver: 
 Miles AS, O.J. Brochsgt 16 A, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275727 
(210) Søknadsnr.: 201307462 
(730) Innehaver: 
 PANZERGLASS A/S, Delta 6, DK-8382 HINNERUP, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275771 
(210) Søknadsnr.: 201201230 
(730) Innehaver: 
 Sirag Invest AS, Postboks 1126 Lura, 4391 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
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(111) Reg.nr.: 279491 
(210) Søknadsnr.: 201411016 
(730) Innehaver: 
 Miles AS, O.J. Brochsgt 16 A, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 46665 
(210) Søknadsnr.: 19557497 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 69469 
(210) Søknadsnr.: 84321 
(730) Innehaver: 
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, US-
DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.04 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0961112 
(151) Reg.dato.: 2008.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.13 

(210) Søknadsnr.: 200806254 
(220) Inndato: 2008.05.22 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2007.08.23, DK, VA 2007 03266 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(531) Fig. klass.: 2705,2901###290115 Nullmerker, 

kombinerte merker uten figurativt 
særpreg 

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

 The word element VESTAS is in blue (pantone 281). 
, The word element VESTAS is in blue (pantone 
281) whereas "No. 1 in Modern Energy" is black. 

(730) Innehaver: 
 Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 

AARHUS N., Danmark (DK) 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Wind mills, wind power plants, wind turbines and other 

wind-operated machines; parts and accessories for the 
aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade 
hubs, mill housings, machine beds, rotation devices, 
yaw rings and gears; devices for setting the pitch of the 
wings, brakes and brake devices, main shafts, 
universal joints, transmission devices, clutches and 
electric generators and reserve wind power supply 
plants; parts and accessories for the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Electrical and electronic equipment as well as 
computer equipment for wind mills, wind power plants, 
wind turbines and other wind-operated machines. 

  Klasse 37   Erection, construction, installation, service, 
maintenance and repair of wind mills, wind power 
plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid goods and 
services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1257581 
(151) Reg.dato.: 2015.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.15 

(210) Søknadsnr.: 201509156 
(220) Inndato: 2015.07.30 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2015.05.15, EM, 014065701 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Centa-Antriebe Kirschey GmbH, Bergische Str. 7, 

42781 HAAN, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Clamping sets and elements thereof, namely wedges, 
cones, bolts, expanding rings, clamping rings, cotter 
pins, threaded bolts. 

  Klasse 7   Elastic shaft couplings, torsion-proof shaft couplings, 
switchable and non- switchable couplings, elastic and 
torsion-proof cardan shafts, made of steel and/or fibre-
reinforced plastics, brakes, all the aforesaid goods for 
machines; elastic shaft couplings, torsion-proof shaft 
couplings, switchable and non- switchable couplings, 
elastic and torsion-proof cardan shafts, made of steel 
and/or fibre-reinforced plastics, brakes, all the aforesaid 
goods for aircraft and water vehicles. 

  Klasse 12   Elastic shaft couplings, torsion-proof shaft couplings, 
switchable and non- switchable couplings, elastic and 
torsion-proof cardan shafts, made of steel and/or fibre-
reinforced plastics, brakes, all the aforesaid goods for 
land vehicles. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1315062 
(151) Reg.dato.: 2016.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.23 

(210) Søknadsnr.: 201612245 
(220) Inndato: 2016.10.20 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2015.09.02, GB, UK00003125124 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(531) Fig. klass.: 241513 Piler som danner en sirkel, en 

sirkelbue eller en ring 
(730) Innehaver: 

 GO Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley Street, 
S24QP SHEFFIELD, SOUTH YORKSHIRE, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bags; travelling bags and cases; rucksacks; rucksack 

frames; covers for bags and rucksacks; liners for bags 
and rucksacks; backpacks; holdalls; folding bags and 
cases; rucksacks, day sacks, backpacks and bags for 
use in sporting and outdoor pursuits; bags for climbers; 
camping bags; hiking bags; waterproof bags; 
rucksacks, slings and pouches for carrying babies and 
infants; pouches; money bags; purses; wallets; wash 
bags for carrying toiletries; luggage label holders; 
luggage tags; luggage straps; leather straps; whips, 
harness and saddlery; collars, leads and leashes for 
animals; covers for animals; walking sticks; walking 
poles; hiking poles; shooting sticks; umbrellas; umbrella 
covers; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 20   Outdoor furniture; camping furniture; sleeping bags; 
bags for sleeping bags; sleeping bags for camping; 
bivouac sacks; sleeping mats; camping mats; tent 
pegs; tent poles; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 22   Tents; ropes; ropes for tents; string; nets; awnings; 
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tarpaulins; sacks; bivouac shelters; ground sheets; 
ground coverings for tents; canopies for tents; tent 
pumps; bags and covers for tents; covers for 
camouflage; hammocks; nets; fishing nets; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1344006 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.05 

(210) Søknadsnr.: 201706002 
(220) Inndato: 2017.05.11 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2016.08.16, EM, 015756265 

(540) Gjengivelse av market: 

W5 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 
NECKARSULM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Anti-freeze for windows; leather-, plastic- and textile-

impregnating chemicals; salt for defrosting purposes; 
demineralised water, not for medical purposes. 

  Klasse 3   Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; dishwashing preparations, dishwashing 
preparations and salt for dishwashing machines; soaps; 
cleaning and care preparations for household use; 
ammonia for cleaning purposes; car cleaning and car 
care preparations; scale removing preparations for 
household purposes; furniture cleaning and furniture 
care preparations; pre-moistened towelettes 
impregnated with a detergent for cleaning; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
stain removing agents; starch for laundry and ironing 
purposes; scented linen water; shoe polishing 
preparations, shoe cleaning preparations; room 
fragrancing preparations. 

  Klasse 4   Motor oil. 
  Klasse 5   Sanitizers for household use; moisturising wipes 

impregnated with disinfectants; preparations for 
deodorizing the air; air purifying preparations; odour 
neutralising preparations for use on carpets, textiles 
and in the air. 

  Klasse 7   Vacuum cleaner nozzles. 
  Klasse 8   Scrapers for floors and windows. 
  Klasse 11   Electric room fragrance dispensers and diffusers for 

cleaning or freshening ambient air. 
  Klasse 20   Handles not of metal. 
  Klasse 21   Ironing boards; ironing tables; covers for ironing 

boards or ironing tables; brooms; dust-shovels; dust-
pans; sweeping sets consisting of dust pans and 
brushes; buckets; articles for cleaning purposes; 
brushes; cleaning wipes; cleaning rags; dusting cloths; 
sponges for household purposes; steelwool; gloves for 
household purposes; cleaning instruments, hand-
operated; mop wringer buckets; mop wringers; feather 
brooms; baskets for domestic use; laundry baskets for 
household purposes; laundry baskets; laundry drying 
racks; clothes drying racks; clothes-pegs; clothes 
drying hangers; lint rollers; electric lint removers; 
massage sponges. 

  Klasse 22   Washing lines; laundry bags. 
  Klasse 24   Tea cloths. 
 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1367032 
(151) Reg.dato.: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Søknadsnr.: 201712650 
(220) Inndato: 2017.09.28 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2017.04.19, CH, 705608 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Emmi AG, Landenbergstrasse 1, 6005 LUZERN, 
Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
dairy products; cheeses, particularly goat cheese and 
sheep cheese; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery products; edible ices; 
sugar, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
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Fornyelser 
 
 

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

100539 2028.06.22 
  

 
100590 2028.06.29 
  

 
100780 2028.08.10 
  

 
100827 2028.08.31 
  

 
132018 2028.04.21 
  

 
132028 2028.04.21 
  

 
132043 2028.04.28 
  

 
132154 2028.05.05 
  

 
132251 2028.05.19 
  

 
132283 2028.05.19 
  

 
132526 2028.06.23 
  

 
132608 2028.06.30 
  

 
132854 2028.07.28 
  

 
133141 2028.08.25 
  

 
133239 2028.09.01 
  

 
133312 2028.09.01 
  

 
133320 2028.09.01 
  

 
133580 2028.09.22 
  

 
133708 2028.09.29 
  

 
133709 2028.09.29 
  

 
133710 2028.09.29 
  

 
133714 2028.09.29 
  

 
15877 2028.05.05 
  

 
185324 2027.09.25 
  

 
188462 2028.02.19 

189028 2028.04.23 
  

 
189243 2028.04.02 
  

 
189347 2028.04.08 
  

 
189350 2028.04.08 
  

 
189355 2028.04.08 
  

 
189367 2028.04.08 
  

 
189368 2028.04.08 
  

 
189377 2028.04.08 
  

 
189399 2028.04.08 
  

 
189414 2028.04.08 
  

 
189426 2028.04.16 
  

 
189444 2028.04.16 
  

 
189493 2028.04.23 
  

 
189506 2028.04.23 
  

 
189517 2028.04.23 
  

 
189540 2028.04.23 
  

 
189760 2028.04.30 
  

 
189876 2028.05.07 
  

 
190226 2028.05.20 
  

 
190336 2028.05.29 
  

 
190391 2028.05.30 
  

 
190392 2028.05.30 
  

 
190395 2028.05.30 
  

 
190456 2028.05.27 
  

 
190528 2028.05.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

190600 2028.06.04 
  

 
190608 2028.06.04 
  

 
190767 2028.06.11 
  

 
190791 2028.06.12 
  

 
190844 2028.06.18 
  

 
190931 2028.06.18 
  

 
190996 2028.06.25 
  

 
191092 2028.06.25 
  

 
191098 2028.06.25 
  

 
191138 2028.06.25 
  

 
191157 2028.06.25 
  

 
191214 2028.07.02 
  

 
191274 2028.07.02 
  

 
191287 2028.07.02 
  

 
191288 2028.07.02 
  

 
191324 2028.07.09 
  

 
191362 2028.07.09 
  

 
191664 2028.07.23 
  

 
191672 2028.07.30 
  

 
191721 2028.07.30 
  

 
191825 2028.08.06 
  

 
192026 2028.08.13 
  

 
192211 2028.08.20 
  

 
192228 2028.08.20 
  

 
192330 2028.04.23 
  

 
192331 2028.04.23 
  

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

192353 2028.08.27 
  

 
192871 2028.09.17 
  

 
193047 2028.09.24 
  

 
193160 2028.10.01 
  

 
193214 2028.10.02 
  

 
193301 2028.10.08 
  

 
193501 2028.10.09 
  

 
194048 2028.11.06 
  

 
194434 2028.11.20 
  

 
194776 2028.12.10 
  

 
195391 2029.01.21 
  

 
196532 2029.03.11 
  

 
241356 2027.10.11 
  

 
242550 2027.11.21 
  

 
243033 2027.12.10 
  

 
243563 2028.01.10 
  

 
244466 2028.02.21 
  

 
245085 2028.03.31 
  

 
245109 2028.03.31 
  

 
245151 2028.04.02 
  

 
245216 2028.04.08 
  

 
245224 2028.04.08 
  

 
245225 2028.04.08 
  

 
245226 2028.04.08 
  

 
245259 2028.04.10 
  

 
245260 2028.04.10 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

245263 2028.04.10 
  

 
245265 2028.04.10 
  

 
245335 2028.04.11 
  

 
245358 2028.04.14 
  

 
245361 2028.04.14 
  

 
245402 2028.04.15 
  

 
245500 2028.04.21 
  

 
245507 2028.04.21 
  

 
245530 2028.04.22 
  

 
245540 2028.04.23 
  

 
245587 2028.04.24 
  

 
245604 2028.04.28 
  

 
245725 2028.05.05 
  

 
245741 2028.05.06 
  

 
245806 2028.05.08 
  

 
245812 2028.05.08 
  

 
245852 2028.05.13 
  

 
245898 2028.05.15 
  

 
245937 2028.05.19 
  

 
245972 2028.05.21 
  

 
245982 2028.05.21 
  

 
245996 2028.05.22 
  

 
245997 2028.05.22 
  

 
245998 2028.05.22 
  

 
245999 2028.05.22 
  

 
246036 2028.05.23 
  

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

246049 2028.05.23 
  

 
246070 2028.05.27 
  

 
246071 2028.05.27 
  

 
246072 2028.05.27 
  

 
246073 2028.05.27 
  

 
246093 2028.05.27 
  

 
246099 2028.05.28 
  

 
246102 2028.05.28 
  

 
246160 2028.06.02 
  

 
246237 2028.06.05 
  

 
246262 2028.06.06 
  

 
246265 2028.06.06 
  

 
246266 2028.06.06 
  

 
246267 2028.06.06 
  

 
246285 2028.06.09 
  

 
246293 2028.06.09 
  

 
246358 2028.06.12 
  

 
246372 2028.06.12 
  

 
246418 2028.06.16 
  

 
246423 2028.06.17 
  

 
246445 2028.06.18 
  

 
246476 2028.06.19 
  

 
246490 2028.06.20 
  

 
246536 2028.06.23 
  

 
246560 2028.06.25 
  

 
246564 2028.06.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246565 2028.06.25 
  

 
246593 2028.06.26 
  

 
246677 2028.07.01 
  

 
246686 2028.07.02 
  

 
246723 2028.07.03 
  

 
246776 2028.07.08 
  

 
246982 2028.07.29 
  

 
247029 2028.08.04 
  

 
247067 2028.08.05 
  

 
247069 2028.08.05 
  

 
247238 2028.08.15 
  

 
247239 2028.08.15 
  

 
247294 2028.08.20 
  

 
247382 2028.08.25 
  

 
247538 2028.09.09 
  

 
247737 2028.09.24 
  

 
247766 2028.09.24 
  

 
247783 2028.09.25 
  

 
247927 2028.10.01 
  

 
247997 2028.10.03 
  

 
248043 2028.10.07 
  

 
248073 2028.10.09 
  

 
248090 2028.10.11 
  

 
248187 2028.10.17 
  

 
36676 2028.05.13 
  

 
37044 2029.04.04 
  

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

37852 2029.04.04 
  

 
51477 2028.04.14 
  

 
520700 2028.06.25 
  

 
52105 2028.07.25 
  

 
55460 2028.07.25 
  

 
74208 2028.05.02 
  

 
74515 2028.06.07 
  

 
74981 2028.08.23 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0343453 2028.03.25 
  

 
0436381 2028.03.18 
  

 
0520210 2028.02.12 
  

 
0523820 2028.02.28 
  

 
0683092 2027.09.26 
  

 
0689200 2028.03.24 
  

 
0689600 2028.03.18 
  

 
0689671 2028.02.16 
  

 
0689769 2028.03.27 
  

 
0689893 2028.03.23 
  

 
0690065 2028.03.24 
  

 
0690066 2028.03.24 
  

 
0690157 2028.03.25 
  

 
0690158 2028.03.25 
  

 
0690221 2028.03.27 
  

 
0690324 2028.03.27 
  

 
0690614 2028.03.24 
  

 
0691256 2028.03.26 
  

 
0691274 2028.03.24 
  

 
0691369 2028.03.25 
  

 
0691975 2028.03.26 
 
 

 

0692501 2028.03.26 
  

 
0692504 2028.03.24 
  

 
0692900 2028.03.28 
  

 
0692901 2028.03.28 
  

 
0692902 2028.03.28 
  

 
0692951 2028.03.26 
  

 
0693557 2028.03.26 
  

 
0693754 2028.03.27 
  

 
0695813 2028.03.25 
  

 
0695815 2028.03.25 
  

 
0697125 2028.03.26 
  

 
0699719 2028.03.27 
  

 
0943915 2027.11.08 
  

 
0954572 2028.02.13 
  

 
0957428 2028.02.20 
  

 
0957691 2028.03.12 
  

 
0958432 2028.03.10 
  

 
0958449 2028.03.25 
  

 
0958622 2028.03.24 
  

 
0958853 2028.02.28 
  

 
0959001 2028.03.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0959145 2028.03.28 
  

 
0959159 2028.03.27 
  

 
0959195 2028.03.25 
  

 
0959520 2028.03.26 
  

 
0959832 2028.03.07 
  

 
0959924 2028.03.14 
  

 
0960171 2028.03.26 
  

 
0960651 2028.03.25 
  

 
0960935 2028.03.26 
  

 
0961054 2028.03.26 
  

 
0961158 2028.03.20 
  

 
0961337 2028.02.08 
  

 
0961442 2028.03.28 
  

 
0961865 2028.03.25 
  

 
0961868 2028.03.28 
  

 
0962177 2028.03.26 
  

 
0962320 2028.03.27 
  

 
0962420 2028.03.28 
  

 
0963165 2028.03.28 
  

 
0963219 2028.03.27 
  

 
0963291 2028.03.25 
  

 
0963370 2028.03.25 
 
 

 

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

 
0964518 2028.03.27 
  

 
0964521 2028.03.24 
  

 
0964611 2028.03.26 
  

 
0964657 2028.03.26 
  

 
0965107 2028.03.10 
  

 
0965524 2028.03.28 
  

 
0965876 2028.03.13 
  

 
0967423 2028.03.06 
  

 
0967425 2028.03.11 
  

 
0967531 2028.03.26 
  

 
0968907 2028.03.26 
  

 
0969071 2028.02.28 
  

 
0969442 2028.03.28 
  

 
0970236 2028.03.19 
  

 
0971418 2028.03.26 
  

 
0971464 2028.03.19 
  

 
0972376 2028.03.10 
  

 
0973653 2028.03.27 
  

 
0974286 2028.03.12 
  

 
0975558 2028.03.26 
  

 
0979016 2028.03.13 
  

 
0979017 2028.03.13 
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0980381 2028.03.08 
  

 
0983848 2028.02.12 
  

 
0990162 2028.03.26 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0680462 2017.09.08 
  

 
0680741 2017.09.26 
  

 
0680951 2017.09.11 
  

 
0680978 2017.09.11 
  

 
0681610 2017.09.24 
  

 
0681822 2017.09.11 
  

 
0681870 2017.09.11 
  

 
0683601 2017.09.11 
  

 
0936152 2017.09.12 
  

 
0936264 2017.09.12 
  

 
0937347 2017.09.14 
  

 
0937913 2017.09.10 
  

 
0938035 2017.09.10 
  

 
0938090 2017.09.10 
  

 
0938104 2017.09.14 
  

 
0938241 2017.09.10 
  

 
0938349 2017.09.10 
  

 
0938360 2017.09.10 
  

 
0938383 2017.09.11 
  

 
0938781 2017.09.11 
  

 
0938782 2017.09.11 
  

 
0938827 2017.09.12 
  

 
0938836 2017.09.12 
  

 
0939024 2017.09.11 
  

 
0939045 2017.09.27 

0939050 2017.09.11 
  

 
0939051 2017.09.11 
  

 
0939062 2017.09.28 
  

 
0939155 2017.09.10 
  

 
0939442 2017.09.10 
  

 
0939663 2017.09.10 
  

 
0939861 2017.09.13 
  

 
0939904 2017.09.11 
  

 
0939946 2017.09.11 
  

 
0940129 2017.09.14 
  

 
0940140 2017.09.13 
  

 
0940143 2017.09.10 
  

 
0940236 2017.09.11 
  

 
0940263 2017.09.11 
  

 
0940467 2017.09.10 
  

 
0940690 2017.09.12 
  

 
0940691 2017.09.12 
  

 
0941011 2017.09.10 
  

 
0941557 2017.09.27 
  

 
0941747 2017.09.12 
  

 
0941820 2017.09.25 
  

 
0941822 2017.09.11 
  

 
0941867 2017.09.27 
  

 
0941960 2017.09.10 
  

 
0941980 2017.09.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0941987 2017.09.14 
  

 
0942042 2017.09.25 
  

 
0942144 2017.09.13 
  

 
0942279 2017.09.29 
  

 
0942304 2017.09.27 
  

 
0942330 2017.09.27 
  

 
0942475 2017.09.27 
  

 
0942476 2017.09.27 
  

 
0942540 2017.09.10 
  

 
0942870 2017.09.28 
  

 
0943135 2017.09.10 
  

 
0943136 2017.09.10 
  

 
0943690 2017.09.27 
  

 
0943995 2017.09.14 
  

 
0944009 2017.09.29 
  

 
0944426 2017.09.11 
  

 
0944436 2017.09.10 
  

 
0945385 2017.09.14 
  

 
0945577 2017.09.14 
  

 
0946304 2017.09.13 
  

 
0946720 2017.09.27 
  

 
0946725 2017.09.14 
  

 
0946930 2017.09.11 
  

 
0947509 2017.09.11 
  

 
0947692 2017.09.26 
  

 
0948974 2017.09.14 
  

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

0948992 2017.09.14 
  

 
0949175 2017.09.12 
  

 
0950127 2017.09.14 
  

 
0950882 2017.09.13 
  

 
0951095 2017.09.26 
  

 
0951741 2017.09.29 
  

 
0951861 2017.09.13 
  

 
0956243 2017.09.10 
  

 
0956244 2017.09.10 
  

 
0957843 2017.09.20 
  

 
0957883 2017.09.14 
  

 
0958010 2017.09.11 
  

 
0959714 2017.09.13 
  

 
0969427 2017.09.14 
  

 
0971583 2017.09.27 
  

 
0974139 2017.09.12 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

1190477 2018.01.29 
  

 
1273323 2018.01.29 
  

 
1303446 2018.03.08 
  

 
1310226 2018.03.07 
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Avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn

Krav nummer: OP 2017/00331 

Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: OBLIGO AS, org.nr.: 
918721479 

Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2017.09.06 

Innehaver: OBLIGO AS, Postboks 367, 9254 TROMSØ 

Kravstiller: OBLIGO HOLDING AS, Bolette brygge 1, 0252 OSLO 

Grunnlag: Kravet om opphevelse er begrunnet med at det 
registrerte foretaksnavnet OBLIGO AS er egnet til å forveksles med 
kravstillerens holdingsselskap OBLIGO HOLDING AS med 
organisasjonsnummer 915464637, og datterselskaper OBLIGO 
INVESTMENT MANAGEMENT AS, med organisasjonsnummer 
998496497, OBLIGO REAL ESTATE AS, med 
organisasjonsnummer 918275975, OBLIGO ACCOUNTING 
SERVICES AS, med organisasjonsnummer 914344107 og OBLIGO 
REAL ESTATE AB, med organisasjonsnummer 556594-2207, og at 
foretaksnavnet derfor er registrert i strid med foretaksnavneloven § 
2–6 nr. 4.  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet OBLIGO AS er i strid 
med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas til følge. 

Krav nummer: OP 2017/00357 

Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: EIENDOMMELIG AS, 
org.nr.: 918679456  

Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2017.09.28 

Innehaver: EIENDOMMELIG AS, Øvre Torvgate 24 B, 2815 
GJØVIK  

Kravstiller: Eiendommelig Petersen, Damlihaugen 6 A, 0275 OSLO  

Grunnlag: Kravet om opphevelse er begrunnet med at det 
registrerte foretaksnavnet EIENDOMMELIG AS er egnet til å 
forveksles med kravstillerens enkeltpersonforetak EIENDOMMELIG 
PETERSEN med organisasjonsnummer 985254699, innarbeidede 
rettigheter til EIENDOMMELIG og domenenavnet eiendommelig.no, 
og at foretaksnavnet derfor er registrert i strid med 
foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4.  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet EIENDOMMELIG AS 
er i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om 
administrativ overprøving tas til følge. 
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