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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 298425 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.20, EM, 017375866 
(210) Søknadsnr.: 201713964 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stabilotherm Aktiebolag, Jordgubbsvägen 3, SE-52361 
GÄLLSTAD, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske preparater bestående av varmevekslende 
substanser pakket i poser.  

  Klasse 8   Kniver, slaktekroker, slaktegalger, deler til nevnte 
varer inngående i klassen.  

  Klasse 11   El- og gassdrevet utstyr for matlaging, utstyrt med 
støtteben, stekeplater utstyrt med støtteben; el- og 
gassdrevne stekepanner og –takker; grillutstyr, deler til 
nevnte varer inngående i klassen.   

  Klasse 13   Våpenfutteraler, våpenremmer 
  Klasse 18   Vesker, ryggsekker, poser, etuier, halsbånd, kobler, 

munnkurver, seletøy, salmakervarer, tygge- og 
bitesaker av lær, deler til nevnte varer inngående i 
klassen.  

  Klasse 20   Ligge- og sitteunderlag, møbler, stoler, paller, kister, 
deler til nevnte varer inngående i klassen.     

  Klasse 21   Vakuumflasker, isolerte beholdere, krus, bokser, 
mugger, begre og vesker med isolasjon for mat og 
drikke, piknikbokser og –vesker (utstyrte), isolerte 
ryggsekker, isolerte flaskevesker, vakuumflasker av 
stål samt karafler, isolerte karafler og kaffebryggere, 
glassvarer, glassbeholdere, matlagings- og 
husholdningsredskap, flasker og beholdere, 
isbeholdere, tilbehør for skjenking av væsker, 
glasspropper, te-egg, tekokere, kaffekokere, 
stekepanner, steketakker, røykekasser, grillrister; samt 
deler og komponenter til nevnte varer inngående i 
klassen.     

  Klasse 22   Telt; tekstile vindbeskyttere, nett, deler til nevnte varer 
inngående i klassen.   

  Klasse 24   Soveposer. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, vanter, belter, deler til nevnte 

varer inngående i klassen. 
  Klasse 26   Brosjer (klestilbehør) 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298426 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201717059 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KITTY VAKTMESTERSERVICE AS, Almebakken 34, 
3516 HØNEFOSS, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler i vannet; kajakker; kanoer; 
oppblåsbare kanoer og kajakker (packrafter).     

  Klasse 35   Salg av båter, kajakker, kanoer og oppblåsbare 
kanoer og kajakker (packrafter). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298427 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800663 
(220) Inndato: 2018.01.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SMALL BUT RAW AS, Lundamovegen 359, 7232 
LUNDAMO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler; juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.06.04 - nr 23/18

4 
 

(111) Reg.nr.: 298428 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801512 
(220) Inndato: 2018.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skydda Protecting People Europe AB, SE-52385 
ULRICEHAMN, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelsesklær til beskyttelse mot ulykker eller 
skader.  

  Klasse 25   Bekledning, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298429 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201716006 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BLIVAKKER NO AS, Postboks 8104, 4675 

KRISTIANSAND S, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet og salg av produkter og 
tilbehør til personlig pleie, såper og andre midler til 
rengjøring, kosmetikk, sminker, parfymevarer, hår- og 
hudpleieprodukter, verktøy til behandling og styling, 
solbeskyttende midler, eteriske oljer, lotion, smykker, 
solbriller, kunstige øyenvipper, hårband, 
tannpleiemidler, kosttilskudd, klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298430 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801076 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FOCUS CARE AS, Dr. Wessels gate 2, 9900 

KIRKENES, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester; lederutvelgelse og rekruttering; 

personellrekruttering; bemannings- og 

rekrutteringstjenester; rekruttering av midlertidig 
personal; rekruttering av fast personal; vikarformidling; 
rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; 
konsultasjonstjenester innen karriereplanlegging; 
tjenester knyttet til arbeidsformidling, nemlig 
tilveiebringelse av utplassering, karriereutvikling, 
rekruttering av personale, og generell 
arbeidsinformasjon til andre; forsyne andre med 
sykepleiere og helsepersonell på midlertidig og 
permanent basis; utarbeidelse av og gjennomføring av 
tester for å avgjøre arbeidsferdigheter; tilveiebringelse 
av stillingsinformasjon via en nettside i et globalt 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online 
database innen formidling av personale på kontrakt 
samt for personale for fast bemanning; tilveiebringelse 
av verktøy for utvelgelse og vurdering av personale via 
en nettside i et globalt informasjonsnettverk; tjenester 
for å matche CV-er; tjenester innen profesjonell 
bedriftsrådgivning. 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
språkopplæring og språkkurs; utdannelsesvirksomhet 
og opplæringsvirksomhet innenfor det medisinske 
området; språkopplæring og språkkurs; organisering av 
forelesninger, seminarer, workshops, alle innenfor det 
medisinske området; rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester; opplæringstjenester for helsepersonell; 
tilveiebringelse av on-line studier og kurs. 

  Klasse 44   Medisin- og helsepleietjenester, 
hjemmehjelpstjenester; omsorgstjenester; brukerstyrt 
personlig assistanse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298431 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801077 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FOCUS CARE AS, Dr. Wessels gate 2, 9900 

KIRKENES, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester; lederutvelgelse og rekruttering; 

personellrekruttering; bemannings- og 
rekrutteringstjenester; rekruttering av midlertidig 
personal; rekruttering av fast personal; vikarformidling; 
rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; 
konsultasjonstjenester innen karriereplanlegging; 
tjenester knyttet til arbeidsformidling, nemlig 
tilveiebringelse av utplassering, karriereutvikling, 
rekruttering av personale, og generell 
arbeidsinformasjon til andre; forsyne andre med 
sykepleiere og helsepersonell på midlertidig og 
permanent basis; utarbeidelse av og gjennomføring av 
tester for å avgjøre arbeidsferdigheter; tilveiebringelse 
av stillingsinformasjon via en nettside i et globalt 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online 
database innen formidling av personale på kontrakt 
samt for personale for fast bemanning; tilveiebringelse 
av verktøy for utvelgelse og vurdering av personale via 
en nettside i et globalt informasjonsnettverk; tjenester 
for å matche CV-er; tjenester innen profesjonell 
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bedriftsrådgivning. 
  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

språkopplæring og språkkurs; utdannelsesvirksomhet 
og opplæringsvirksomhet innenfor det medisinske 
området; språkopplæring og språkkurs; organisering av 
forelesninger, seminarer, workshops, alle innenfor det 
medisinske området; rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester; opplæringstjenester for helsepersonell; 
tilveiebringelse av on-line studier og kurs. 

  Klasse 44   Medisin- og helsepleietjenester, 
hjemmehjelpstjenester; omsorgstjenester; brukerstyrt 
personlig assistanse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298432 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801125 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EKER DESIGN AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

FREDRIKSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk til havs; befordringsmidler 

til bruk i luften; skip; luftfartøyer; landkjøretøyer. 
  Klasse 35   Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; 

markedsstudier; markedsundersøkelser; 
modelltjenester for reklame og salg; 
rasjonaliseringsekspertise; annonse- og 
reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av 
forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
faglige konsultasjoner om forretninger; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; omflyttingstjenester; prokura [handel 
på andres vegne]. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

  Klasse 40   3D-printing; bearbeiding av materialer. 
  Klasse 41   Organisering av konkurranser, utdanning eller 

underholdning; organisering og ledelse av seminarer; 
organisering og ledelse av symposium; praktiske 
seminarer, nemlig arrangering og ledelse; 
sceneoppførelser og utgivelser av tekster, andre enn 
reklametekster; tekstforfattervirksomhet, 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske 
publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; 
digital bildebearbeidelse; fotografering; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
videofilming; 3D scanning. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og utvikling relatert dertil; emballasjedesign; 
industriell design, industriell formgivning; 
industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; 
forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; 
grafisk formgivning; rådgivning for immateriell 
eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk 
ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet; 
interiørarkitekter, interiørdekorering, 
interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk 
motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt 
design og industridesign, materialtesting; vedlikehold 

og opprettelse av websider for andre; design og 
utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; 
produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og 
modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; 
utforming av varer og produkter; rådgivning, 
konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle 
de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298433 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801126 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EKER DESIGN AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk til havs; befordringsmidler 
til bruk i luften; skip; luftfartøyer; landkjøretøyer. 

  Klasse 35   Forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; 
markedsstudier; markedsundersøkelser; 
modelltjenester for reklame og salg; 
rasjonaliseringsekspertise; annonse- og 
reklamevirksomhet; rådgivning for rasjonalisering av 
forretning; salgsfremmende tjenester for tredjemann; 
faglige konsultasjoner om forretninger; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; omflyttingstjenester; prokura [handel 
på andres vegne]. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

  Klasse 40   3D-printing; bearbeiding av materialer. 
  Klasse 41   Organisering av konkurranser, utdanning eller 

underholdning; organisering og ledelse av seminarer; 
organisering og ledelse av symposium; praktiske 
seminarer, nemlig arrangering og ledelse; 
sceneoppførelser og utgivelser av tekster, andre enn 
reklametekster; tekstforfattervirksomhet, 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare on-line elektroniske 
publikasjoner; undervisning, instruksjon, opplæring; 
digital bildebearbeidelse; fotografering; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
videofilming; 3D scanning. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og utvikling relatert dertil; emballasjedesign; 
industriell design, industriell formgivning; 
industridesign; mekanisk forskning; teknisk forskning; 
forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; 
grafisk formgivning; rådgivning for immateriell 
eiendomsrett; ingeniørvirksomhet, nemlig teknisk 
ekspertise; ingeniørkonsulentvirksomhet; 
interiørarkitekter, interiørdekorering, 
interiørkonsulentvirksomhet; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk 
motetegningsvirksomhet; tegning nemlig produkt 
design og industridesign, materialtesting; vedlikehold 
og opprettelse av websider for andre; design og 
utvikling av websider; motedesign; tekstiltesting; 
produktdesign og produktutvikling; 3D tegning og 
modellering; arkitekter og arkitekttjenester; formgivning; 
utforming av varer og produkter; rådgivning, 
konsultasjon og veiledningstjenester vedrørende alle 
de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298434 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801078 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FOCUS CARE AS, Dr. Wessels gate 2, 9900 

KIRKENES, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kontortjenester; lederutvelgelse og rekruttering; 

personellrekruttering; bemannings- og 
rekrutteringstjenester; rekruttering av midlertidig 
personal; rekruttering av fast personal; vikarformidling; 
rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; 
konsultasjonstjenester innen karriereplanlegging; 
tjenester knyttet til arbeidsformidling, nemlig 
tilveiebringelse av utplassering, karriereutvikling, 
rekruttering av personale, og generell 
arbeidsinformasjon til andre; forsyne andre med 
sykepleiere og helsepersonell på midlertidig og 
permanent basis; utarbeidelse av og gjennomføring av 
tester for å avgjøre arbeidsferdigheter; tilveiebringelse 
av stillingsinformasjon via en nettside i et globalt 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online 
database innen formidling av personale på kontrakt 
samt for personale for fast bemanning; tilveiebringelse 
av verktøy for utvelgelse og vurdering av personale via 
en nettside i et globalt informasjonsnettverk; tjenester 
for å matche CV-er; tjenester innen profesjonell 
bedriftsrådgivning. 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
språkopplæring og språkkurs; utdannelsesvirksomhet 
og opplæringsvirksomhet innenfor det medisinske 
området; språkopplæring og språkkurs; organisering av 
forelesninger, seminarer, workshops, alle innenfor det 
medisinske området; rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester; opplæringstjenester for helsepersonell; 
tilveiebringelse av on-line studier og kurs. 

  Klasse 44   Medisin- og helsepleietjenester, 
hjemmehjelpstjenester; omsorgstjenester; brukerstyrt 
personlig assistanse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298435 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800698 
(220) Inndato: 2018.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KJELLHOV HOLDING AS, Stallerudveien 119, 0693 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 39   Matlevering fra restauranter. 
  Klasse 43   Restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298436 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201706521 
(220) Inndato: 2017.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORTH & LIGHTS AS, Salhusvegen 55, 5131 

NYBORG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hudpleiepreparater, naturlig sepe, kosmetikk. 
  Klasse 4   Parfymerte stearin- og vokslys (duftlys). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298437 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801110 
(220) Inndato: 2018.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

TH Bil, Båt & MC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tom Erik Hasbo, Kihlsveien 25, 1640 RÅDE, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Faglige konsultasjoner om forretninger; Import- og 

eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe 
et varesortiment bestående av biler, båter, 
motorkjøretøy, tohjulinger, vannscootere og tilhørende 
deler 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 37   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kjøretøy og båter; 
Installasjon av interiør i lystbåter; Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av fartøyer til vanns, 
lystbåter, båter og vannkjøretøy; Oppsyn med bygging 
av vannscootere, lystbåter, båter, skip og vannkjøretøy; 
Renovasjon av kjøretøy og båter; Reparasjon, 
vedlikehold eller overhaling av biler, bilmotorer, båter, 
elbiler, elektriske motorer, filtre for maskiner og 
motorer, flymotorer, hydrodynamiske girkasser, 
kjølesystemer for biler, lystbåter, manuelle girkasser, 
maskiner, motorer og tilhørende deler, motoriserte 
tohjulinger, motorkjøretøy og tilhørende deler, 
opphengersystemer for biler, skip, synkroniserte 
girkasser, tilhengerfester for biler, understelldeler og 
karosseri på biler, vannkjøretøy og vannscootere; 
Reparasjon, vedlikehold, demontering, ombygging, 
rengjøring og lakkering av biler og tilhørende deler; 
Reparasjonsinformasjon for kjøretøy og båter; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av kjøretøy og båter; Tuning av motorer for 
biler; Vulkanisering av dekk. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298438 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800841 
(220) Inndato: 2018.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BIRGIT STRAND, Theodor Dahls veg 37, 4355 

KVERNALAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298439 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800892 
(220) Inndato: 2018.01.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 B82 JEWELLERY AS, Eckersbergs gate 15 A, 0266 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298440 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801588 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove Road, CA-
NSB3P1L3 HALIFAX, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Treningsleker for stressavlastning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298441 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201715357 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment 
Limited, 1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 Jervois 
St., HK-SHEUNG WAN, Hong Kong 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computerspillsoftware; computerspilldisker og -
disketter; nedlastbare computerspillprogrammer; 
computerspillsoftware nedlastbare fra et globalt 
computernettverk; elektroniske spillsoftware for 
trådløse innretninger; interaktive multimedia 
computerspillprogrammer; innregistrerte 
computerspillprogrammer; elektronisk spillsoftware for 
håndholdte elektroniske innretninger; virtuell 
virkelighetspillprogramvare; forlenget 
virkelighetspillprogramvare; elektronisk 
spillprogramvare for mobiltelefoner; animerte 
tegneserier. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig fremskaffe on-line 
computerspill; fremskaffe computerspill som man kan 
få tilgang til via et globalt computer nettverk; fremskaffe 
informasjon on-line relatert til computerspill og ekstra 
computerutstyr for spill; elektroniske spilltjenester 
fremskaffet ved hjelp av Internet; organisering av 
konkurranser (utdannelse eller underholdning); 
fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner 
on-line; fremskaffe on-line underholdning i form av 
spillshow; spilltjenester fremskaffet on-line fra et 
computer nettverk eller mobiltelefonnettverk; 
spilltjenester fremskaffet ved hjelp av kommunikasjon 
via computerterminaler eller mobiltelefoner; informasjon 
relatert til computerspillunderholdning fremskaffet on-
line fra en computer database eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk;  tilby virtuell spillprogramvare 
online; tilby forlenget online virkelighetsspill. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298442 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801589 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFT 'N SLO SQUISHIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove Road, CA-
NSB3P1L3 HALIFAX, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker som kan trykkes/klemmes/presses. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298443 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800802 
(220) Inndato: 2018.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FERONA COFFEE ANZOR HADZHIBEKAROVICH 
NALGIEV, Brochmanns gate 5, 0470 OSLO, Norge 

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

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

  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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298444 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800588 
(220) Inndato: 2018.01.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

IT'S TIME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 VON DOREN WATCH COMPANY AS, Freserveien 23, 
0195 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. 

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

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298445 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801481 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, Century 
Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, KY-GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataspillprogramvare; Dataspill til bruk på 
mobiltelefoner; dataprogramvareapplikasjoner, 
nedlastbare; dataprogramvare, innspilt; 
dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 
videospillkassetter; elektroniske publikasjoner, 
nedlastbare; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
bildefiler; maskinvare; periferiutstyr til datamaskiner; 
datamaskintastaturer; optiske disker; mus 
[datamaskinperiferiutstyr]; musematte; håndleddstøtter 
for bruk med datamaskiner; bærbare datamaskiner; 
vesker for bærbare datamaskiner; nettbrett; deksler for 
nettbrett; integrerte kretskort [smartkort]; minnekort for 
videospillmaskiner; styrepinner for bruk med 
datamaskiner, unntatt for videospill; kodebrikker 
[krypteringsenheter]; USB-minnepinner; mobiltelefoner; 
vesker tilpasset for smarttelefoner; beskyttende filmer 
tilpasset smarttelefoner; mobiltelefonstropper; 
humanoide roboter med kunstig intelligens; 
hodetelefoner for virtuell virkelighet; bærbare 
smartskjermer (wearable); hodetelefoner; materialer for 
strømnettet [ledninger, kabler]; ledninger, elektriske; 
batterier, elektriske; batteriladere; dekorative magneter; 
animerte tegneserier; kinematografisk film, eksponert. 

  Klasse 41   Spilltjenester levert på nettet fra et datanettverk; 
tilveiebringelse av onlinespill; publisering og levering av 
dataspill; Organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utkledningslek 
(Cosplay) underholdningseventer; Publisering av 
tekster, bortsett fra promoteringstekster; tilveiebringelse 

av elektroniske publikasjoner online, ikke nedlastbare; 
organisering av forestillinger [impresariotjenester]; 
Organisering av utstillinger for kulturelle formål eller 
utdanningsformål; arrangering og gjennomføring av 
kongresser; presentasjon av liveforestillinger; 
entertainertjenester; tv-underholdning; filmproduksjon, 
unntatt reklamefilmer; tilveiebringelse av musikk online, 
ikke nedlastbar; tilveiebringelse av videoer online, ikke 
nedlastbare;  tilveiebringelse av filmer, ikke 
nedlastbare, via video-på-forespørsel-tjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer, ikke nedlastbare, via 
video-på-forespørsel-tjenester; 
underholdningstjenester; underholdningsinformasjon; 
rekreasjonsinformasjon; fornøyelsesparktjenester; 
tilveiebringelse av spillehalltjenester; tilveiebringelse av 
rekreasjonsfasiliteter; Klubbtjenester [underholdning 
eller utdanning]; utleie av leketøy; utleie av spillutstyr. 

  Klasse 42   Design av dataprogramvare; utleie av 
dataprogramvare; tekniske tjenester for nedlasting av 
videospill; tilveiebringelse av en nettside og nettbaserte 
tjenester for online-styring av PC-spillprogramvare; 
programvare som en tjeneste, nemlig programvare for 
opptak av tid i dataspill og videospill, programvare for 
visning av data og poeng i spill, programvare for 
videoopptak av dataspill og videospill, programvare for 
å ta skjermbilder av dataspill og videospill, programvare 
for dataspill- og videospillforbedrere (enhancers); 
programvare som en tjeneste [SaaS]; plattform som en 
tjeneste [PaaS]; programvareutvikling innenfor rammen 
av programvareutgivelse; IT-konsulentvirksomhet; 
installasjon av dataprogramvare; programvare-
konsulenttjenester; datavirusbeskyttelsestjenester; 
tilveiebringelse av søkemotorer for internett; overvåking 
av datasystemer med fjerntilgang; webdesign-
konsulenttjenester; elektronisk datalagring; nettsky; 
outsource tjenesteleverandører innen 
informasjonsteknologi; datateknikkrådgivning; 
datasikkerhetsrådgivning; grafisk design; industriell 
design; styling [industriell design]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298446 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801134 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TRYGVE BERGSLAND, JACOB AALLS GATE 53 B, 
0364 OSLO, Norge 

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

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
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husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 
Fagtidsskrifter; Trykte publikasjoner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Elektronisk utgivelse av informasjon i et 
bredt utvalg av emner på internett; Elektronisk utgivelse 
av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på 
internett; Faglig kompetanseopplæring; Faglige 
opplæringstjenester; Faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; Lyd- og videoinnspillingstjenester; 
Lydinnspillings-og videounderholdningstjenester; 
Multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; 
Multimediautgivelser av bøker; Multimediautgivelser av 
trykksaker; Styring av radio- eller tv-programmer. 

  Klasse 45   Juridisk bistand innen tegning av kontrakter; Juridisk 
rådgivning; Juridiske tjenester relatert til 
kontraktsforhandlinger for andre; 
Konfliktløsningstjenester; Mekling; Rådgivning i 
forbindelse med sikkerhet på arbeidsplassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298447 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801137 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TRYGVE BERGSLAND, JACOB AALLS GATE 53 B, 
0364 OSLO, Norge 

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

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 
Fagtidsskrifter; Trykte publikasjoner.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. Datastyrte 
kommunikasjonstjenester; Elektronisk overføring og 
nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger 
og data; Fjernsynssending; Interaktiv overføring av 
video over digitale nettverk; Interaktive 
kommunikasjonstjenester; Interaktive 
videoteksttjenester; Internett- og digitale 
overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; 
Kommunikasjon via elektroniske midler  Kringkasting 
av filmer via internett; Kringkasting av lyd, video og 
multimedia via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; Kringkasting av radio- og tv-
programmer; Kringkasting av tv-programmer via 
internett;   Kringkasting av tv-programmer, filmer og 
annet audiovisuelt og multimediabasert innhold via 
internett-protokoll og kommunikasjonsnettverk; 
Kringkasting av video- og lydprogrammering via 
internett; Nettbaserte tjenester for sending av 
meldinger. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Elektronisk utgivelse av informasjon i et 
bredt utvalg av emner på internett; Elektronisk utgivelse 

av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på 
internett: Faglig kompetanseopplæring; Faglige 
opplæringstjenester; Faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; Lyd- og videoinnspillingstjenester; 
Lydinnspillings- og videounderholdningstjenester; 
Multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; 
Multimediautgivelser av bøker; Multimediautgivelser av 
trykksaker; styring av radio- eller tv-programmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298448 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801133 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOUDNIB CONSULTING, Kaserneveien 8 B, 4630 
KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; Applikasjonsprogramvare 

for mobiltelefoner; Dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling brukt for mobiltelefoner; 
Dataprogramvare for behandling av digitale bilder; 
Dataprogramvare for bildebehandling; 
Dataprogramvare for å organisere og vise digitale 
bilder og fotografier; Programvare for behandling av 
bilder;  grafikk og tekst; Dataprogrammer og 
programvare.  

  Klasse 36   Behandling av betalingstransaksjoner via internett; 
Valutatransaksjoner; Utføring av 
betalingstransaksjoner; Utførelse av 
valutatransaksjoner for andre; Utførelse av økonomiske 
transaksjoner over internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298449 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201715299 
(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: 
 FRU FIKS HENNIE KRISTINE NILSEN, Oddenveien 

29, 4847 ARENDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Reparasjonsvirksomhet; malevirksomhet; 
snekkertjenester. 

  Klasse 44   Hagetjenester; plenklipping; beskjæring av trær; 
omsorgstjenester.  

  Klasse 45   Ledsagere (anstandspersoner) til legebesøk, 
kinobesøk, teaterbesøk; hjemmehjelpstjenester; gå 
ærender for andre. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298450 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201715306 
(220) Inndato: 2017.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TRAINEE INNLANDET SA, Parkgata 83, 2318 

HAMAR, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsnettverksbygging; Bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelsesrådgivning innen personalledelse: 
Bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -
ledelse; Personaladministrasjons- og 
ansettelsesrådgivning: Personalrådgivning; 
Personalutplasseringstjenester; Personalutvelgelse ved 
hjelp av psykologisk testing; Personellrekruttering; 
Personlighetstesting for rekrutteringsformål; 
Rekruttering av midlertidig personale; Rekrutterings- og 
utvelgelsestjenester; Rekrutteringsrådgivning; 
Tilveiebringe informasjon vedrørende 
personalrekruttering. 

  Klasse 41   Coaching (veiledning); Organisering av 
utdanningsarrangementer; Organisering og ledelse av 
kollokvium; Organisering og ledelse av seminarer; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 
opplæring; Tilrettelegging, utførelse og organisering av 
seminarer; Tilveiebringelse av utdanningskurs; 
Utdanning, undervisning og opplæring; Utdannings- og 
undervisningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298451 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201716756 
(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: 
 Finessum AB, Vasavägen 11, SE-13933 VÄRMDÖ, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Installasjon av kontrollsystem; reparasjon/vedlikehold 
av kontrollsystem; installasjon, reparasjon, vedlikehold 
og/eller service av datamaskin/ datamaskinvare; 
installasjon, service og vedlikehold av datasystem 
(hardware); elektriske installasjonstjenester; 
installasjon av sikkerhetssystem; tilveiebringelse av 

informasjon vedrørende installasjon av elektriske 
apparater; installasjon av datasystem som benytter 
elektroniske kretser i fast tilstand; reparasjon av 
elektrisk utstyr og elektroniske installasjoner; 
installasjon og reparasjon av datamaskinvare; 
informasjon vedrørende installasjon av 
sikkerhetssystem; installasjon av enheter (apparater) 
for datanettverk; installasjon av maskinvare for 
datasystem; installasjon av beskyttelses- og 
sikkerhetsutstyr; installasjon av datoriserte 
informasjonssystem. 

  Klasse 38   Trådløs sending; trådløs dataoverføring via internett; 
trådløs elektronisk overføring av data; 
datasendingstjenester; dataoverføringstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; elektronisk datautbytte; 
elektronisk dataoverføring; elektronisk 
datakommunikasjon. 

  Klasse 42   Installasjon av software; integrering, konfigurasjon, 
produktforskning og utvikling, teknisk konsultasjon 
innen området elektronisk kontroll og 
automatiseringsutstyr for elektronikk og 
kommunikasjonssystem, inventar og anordninger, 
inkludert underholdning, belysning, sikkerhet, 
klimaregulering og telekommunikasjonssystemer; 
design og utvikling av enheter for trådløs 
dataoverføring; design og utvikling av enheter, 
instrumenter og utstyr for trådløs dataoverføring; 
utarbeidelse av styringsprogram; programmering av 
elektroniske styringssystemer; teknisk 
dataanalysetjeneste; utvikling av software; utvikling av 
applikasjonsløsninger for dataprogram; 
nettskytjenester; nettskytjenester for drift, vedlikehold 
og overvåking av eiendomsautomatiseringssystemer; 
utvikling av software for drift, vedlikehold og overvåking 
eiendomsautomatiseringssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298452 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800781 
(220) Inndato: 2018.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CARSTEN CHRISTOPHER RAABE, Stensgata 7 B, 
0358 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298453 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800814 
(220) Inndato: 2018.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C-FEED AS, Brattørkaia 17B, 7010 TRONDHEIM, 
Norge 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298454 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201801499 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZAWAI AS, Jerpefaret 4C, 0788 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Ferdigmat som primært består av fisk eller 
grønnsaker. 

  Klasse 30   Risbasert ferdigmat; sauser, dressing, majones. 
  Klasse 43   Tilveiebringelse av ma°ltider; catering; 

restaurantvirksomhet; restaurant med matlevering 
(egenprodusert, tilberedet.) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298455 
(151) Reg.dato.: 2018.05.24 
(210) Søknadsnr.: 201800894 
(220) Inndato: 2018.01.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORSK ØL AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298456 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.23, EM, 016500803 
(210) Søknadsnr.: 201712441 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zacco - 360° Intellectual Property
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, DK-2300 
KØBENHAVN S, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Lysfølsomt sikkerhetspapir. 
  Klasse 9   Innspilte dataprogrammer, herunder programvare 

vedrørende immateriell eiendom; elektroniske 
publikasjoner; sikkerhets-, beskyttelses- og 
signaleringsinnretninger; apparater til 
sikkerhetskontroll; sikkerhetsapparater til overvåkning; 
sikkerhetsalarmsystemer, ikke til kjøretøy; 
sikkerhetsapparater til behandling av lydsignaler; 
holografiske sikkerhetsapparater; kort kodet med 
sikkerhetsegenskaper til identifikasjonsformål; 
elektroniske sikkerhetsmerker; kodet klebende 
sikkerhetstape; magnetiske klebende sikkerhetsbånd; 

automatiske sikkerhetsbarrierer; sikkerhetsapparater til 
adgangskontroll (elektriske); automatiske 
sikkerhetsapparater til adgangskontroll; trådløse 
kontrollenheter til fjernovervåkning og -styring av 
sikkerhetssystemers funksjon og status; 
programvaredrivere; testware [programvare]; workflow-
programvare; adaptiv programvare; sensorisk 
programvare; mobil programvare; programvare til 
videospill; integrerte programvarepakker; 
programmerbare programvaremikroprosessorer; 
programvare til undervisningsformål; programvare til 
databehandling; programvare til computergrafikk; 
virtual reality-programvare; programvare til 
datamaskinoperativsystemer; programvare til 
datamaskintelefoni; programvare til prosesstyring; 
programvare til virksomhetsteknologi; programvare til 
nettverksstyring; programvare til kortavlesere; utvidete 
virkelighet-programvare (AR); digitale telefonplattformer 
og programvare; programvare til integrerte 
kommunikasjonsløsninger; programvare til tablet-PCer; 
programvare til sosiale nettverk; nedlastbare e-post-
programvare; datamaskinprogramvare til 
datamaskinstøttet programvareutvikling; 
programvareapplikasjoner til datamaskiner, 
nedlastbare; programvare til komprimering av data; 
industrielle kontrollapparater med integrert 
programvare; programvare og applikasjoner til 
mobilenheter; programvare til analyse av 
forretningsdata; magnetiske databærere med innspilt 
programvare; optiske databærere med innspilt 
programvare; programvare til datamaskinstøttet design 
(CAD); programvare til gjenkjennelse av bevegelser; 
programvare til beskyttelse av privatlivet; programvare 
til BIOS [basisinnlesnings-/-utlesningssystemer]; 
programvare til diagnostikk og feilsøking; programvare 
til universelle perifere grenseflater [UPI]; programvare 
til overvåkning av cloud-nettverk; programvare til 
fasilitering av sikre kreditkorttransaksjoner; databærere 
til datamaskiner med programvare lagret herpå; 
programvare til tolking av hånd- eller fingeravtrykk; 
programvare til elektronisk post og elektroniske 
meldinger; programvare til handel via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; programvare til behandling 
av bilder, grafikk og tekst; programvare til bruk for 
håndholdte digitale elektroniske enheter; middleware; 
middleware til styring av programvarefunksjoner på 
elektroniske apparater; programvare til sikring av 
sikkerhet i forbindelse med elektronisk post; 
programvare til operasjonell styring av bærbare 
magnetiske og elektroniske kort; programvare til styring 
av adgangs- og sikkerhetssystemer og miljøanlegg i 
bygninger; programvaredrivere til elektroniske 
anordninger, som gjør det mulig for datamaskinvare og 
elektroniske anordninger å kommunisere med 
hverandre; applikasjonsprosessorer; nedlastbar 
applikasjonsprogramvare til smarttelefoner; 
applikasjonsspesifikke integrerte kretsløp; 
applikasjonsprogramvare til dokumentkontrollsystemer; 
applikasjonsprogramvare til trådløse enhedtr; 
applikasjonsprogramvare til cloud-datamaskintjenester; 
applikasjonsprogramvare til sosiale nettverkstjenester 
via Internett; applikasjonsprogramvare til pc-er til 
styring av dokumentkontrollsystemer; nedlastbare 
applikasjoner til bruk på mobile apparater; 
datamaskinvaremoduler til oppkobling til tingenes 
internett [Internet of Things] til bruk i elektroniske 
anordninger. 

  Klasse 16   Nyhetsbrev, tidsskrift, bøker, manualer og andre 
trykksaker. 

  Klasse 35   Reprografi; annonse- og reklamevirksomhet; bistand 
ved forretningsledelse; bistand ved 
forretningsadministrasjon; konsulentvirksomhet 
vedrørende forretningsstrategier; bistand ved 
ivaretagelse av kontoroppgaver; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; etablering og administrasjon av 
datafiler med informasjon om intellektuell og industriell 
eiendomsrett; forretningsmessig rådgivning og 
administrasjon i forbindelse med forvaltning og styring 
av immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter; 
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direkte mail; gjennomførelse av spørreundersøkelser 
og opinionsundersøkelser; bedømmelse og analyse av 
forretningsressurser (ikke-finansielle), herunder 
analyse av foretningsressurser vedrørende immateriell 
eiendom; rådgivning og bistand vedrørende 
forretningsledelse og forretningsorganisasjon; 
konsulentvirksomhet vedrørende forretningsstrategier; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon; bedømmelse 
og analyse av forretningsressurser (ikke-finansielle); 
bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved 
ivaretakelse av kontoroppgaver; markedsundersøkelser 
og informasjon; forretningsmessig rådgivning og 
administrasjon i forbindelse med forvaltning og styring 
av immaterielle og industrielle eiendomsrettighetder; 
tilveiebringelse av en online markedsplass for salg og 
formidling av immaterielle og industrielle 
eiendomsrettigheter, publikasjoner (fysiske og 
elektroniske) og programvare, herunder 
smarttelefonapplikasjoner; presentasjon av 
tjenesteytelser og varer på kommunikasjonsmedier til 
engros- og detaljhandelsmessige formål; 
markedsføring av produkter og tjenesteytelser for andre 
på Internett; tilveiebringelse av onlinefasiliteter til 
etablering av forbindelse mellom kjøpere og selgere; 
annonse- og reklamevirksomhet; marketing; online-
annonsering på et datanettverk; organisering av 
utstillinger eller varemesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; kompilering og innføring av 
opplysninger i en online datamaskindatabase og online 
søkedatabase vedrørende immaterielle og industrielle 
eiendomsrettigheter, virtuelle samfunn og sosiale 
nettverk; kompilering og forvaltning av online 
datamaskindatabaser og online databaser med 
søkefunksjon; tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende forretningsvirksomhet i forbindelse med 
sosiale medier; tilveiebringelse av rådgivning om 
markedsføring i forbindelse med sosiale medier; 
forretningsmessige nettverkstjenester; 
tilrådighetsstillelse av informasjon på Internett i 
forbindelse med forannevnte tjenesteytelser; 
tilveiebringelse av forbrukerrådgivning i relasjon til 
programvare; stille produktinformasjon relatert til 
programvare til rådighet for forbrukere.   

  Klasse 38   Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet, inklusiv 
datamaskinstøttet overføring av meldinger og bilder; 
overføring av data fra databaser til brukerapparater; 
trådløs overføring av data via trådløse 
applikasjonsprotokoller [WAP-tjenester]; tilveiebringelse 
av rammereleer til oppkobling til dataoverføring; 
levering av sikker tele- og datakommunikasjon til 
oppkobling av maskinvare; levering av sikker tele- og 
datakommunikasjon til bruk for Internet of Things [IoT]; 
levering av sikker tele- og datakommunikasjon til 
mobile og trådløse nettverk og brukerapparater. 

  Klasse 41   Undervisningsvirksomhet og utdannelse; organisering 
av seminarer, konferanser og workshops; organisering 
av konkurranser; oversettelser; fotografering; 
undervisning av personale i sikring av maksimal 
sikkerhetsbeskyttelse; undervisning i 
dataprogrammering; undervisning i design av 
programvaresystemer; undervisning i betjening av 
programvaresystemer; undervisning i utvikling av 
programvaresystemer.   

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogrammer og 
programvare; opprettelse og vedlikehold av websider 
for andre; utarbeidelse av internettbaserte 
læringsplattformer; design og utvikling av 
internettbaserte læringsprogrammer og 
undervisningsprogrammer; utvikling og vedlikehold av 
et domene på Internett for å danne et nettbasert 
fellesskap der brukerne kan dele informasjon, bilder, 
lyd og videoinnhold; applikasjonstjenesteleverandør 
(ASP) med programvare for bruk i undervisning og 
læring; informasjon om programvareutvikling; 
støttetjenester relatert til datamaskiner, 
dataprogrammer og internettbaserte applikasjoner; 
vedlikehold av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; applikasjonstjenesteleverandør 
(ASP) med programvare som muliggjør eller forenkler 

overføring, opplasting, nedlasting, tilgang, plassering, 
innlegging, visning, tagging, blogging, linking, 
redigering, deling eller på annen måte gi elektronisk 
media eller informasjon via datamaskin og Internett 
eller andre kommunikasjonsnettverk; søkemotorer for 
datasøk gjennom kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av nedlastbar programvare til 
elektronisk handel, slik at brukerne kan foreta 
elektroniske forretningstransaksjoner gjennom et 
globalt datanettverk og kommunikasjonsnettverk; 
datatjenester, nemlig hosting-tjenester i forbindelse 
med online fasiliteter for andre for å organisere og 
administrere nettmøter, møter og interaktive 
diskusjoner; datatjenester i form av egendefinerte 
nettsider med tilpasset informasjon, personlige profiler 
og informasjon; vedlikehold, oppdatering og 
vertsvirksomhet for websteder som formidler online 
datamaskindatabaser og online søkedatabaser 
vedrørende immaterielle og industrielle 
eiendomsrettigheter, virtuelle samfunn og sosiale 
nettverk; backup av data; IT-sikkerhet, beskyttelse og 
restaurering; programmering av sikkerhetsprogrammer 
til Internett; design og utvikling av Internett-
sikkerhetsprogrammer; vedlikehold av datasystemer 
relatert til datasikkerhet og forebygging av 
datamaskinrisiko; oppdatering av dataprogramvare 
relatert til datasikkerhet og forebygging av 
datamaskinrisiko; utleie av Internett-
sikkerhetsprogrammer; datasikkerhetsrådgivning; 
profesjonell rådgivning om datasikkerhet; 
konsulentbistand vedrørende sikkerhetsprogramvare; 
datasikkerhetstjenester (brannmurer); overvåking av 
sikkerhetssystemer i datamaskiner; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; datasikkerhetstjenester for beskyttelse 
mot ulovlig nettverkstilgang; spredning av 
sikkerhetstjenester i forbindelse med datanettverk, 
datatilgang og datastyrte transaksjoner; forskning innen 
sikkerhet; design og utvikling av elektroniske 
datasikkerhetssystemer; 
programvareingeniørvirksomhet; design, utvikling og 
implementering av programvare; programvareutvikling, 
programmering og implementering; utleie av 
programvareapplikasjoner; prosjektforskning på 
programvare; forskning relatert til programvare; 
programvaretesting; programvareutvikling; vedlikehold 
av programvare; programvareoppdatering; 
dataprogrammering og programvaredesign; 
oppdatering av programvaredatabaser; oppdatering av 
programvare til datamaskiner; spesialdesign av 
programvarepakker; opprettelse av programvare 
(authoring); utleie av programvare til 
datamaskindatadatabaser; konsulenttjenester 
vedrørende dataprogramvare; oppdatering av 
dataprogramvare; vedlikehold av programvare; utleie 
av maskinvare og programvare; reparasjon av 
programvare (vedlikehold, oppdatering); 
programmering av programvare for utdanningsformål; 
installering av programvare; skrive programvare for 
datamaskiner; programvare som en tjeneste [saas]; 
hosting-tjenester og programvare som service og 
programvareutleie; feilsøking av programvarefeil 
(teknisk støtte); konsulentbistand vedrørende 
programvarevedlikehold og programvareoppdatering; 
utvikling av programvare for virtuell virkelighet; 
forskning innen dataprogrammer og programvare; 
konsulentbistand for datanettverk som bruker blandede 
programvaremiljøer; feilsøking av maskinvare- og 
programvareproblemer; applikasjonstjenesteleverandør 
[ASP], nemlig hosting av andres 
programvareapplikasjoner; diagnostisering av 
datamaskinvareproblemer ved hjelp av programvare; 
rådgivningsvirksomhet innenfor produktutvikling og 
kvalitetsforbedring av programvare; utvikling, 
oppdatering og vedlikehold av programvare- og 
databasesystemer; utvikling av programvare til å sikre 
drift av nettverk; design og utvikling av programvare til 
dataimportering og -styring; programmering av 
programvare til internettportaler, chatrom, chatlinjer og 
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internettfora; stille teknisk rådgivning til rådighet 
vedrørende datamaskinvare og -programvare; 
formidling av midlertidig bruk av 
forretningsprogramvare som ikke kan lastes ned; stille 
ikke-nedlastbar online programvare til rådighet til bruk i 
kommunikasjon; stille online ikke-nedlastbar 
programvare til rådighet til styring av databaser; design 
av programvare til konvertering av data- og 
multimedieinnhold fra og til forskjellige protokoller; 
formidling av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et 
websted; formidling av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare som gør det mulig for tilbydere 
av innhold å spore multimedieinnhold; formidling av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare som 
gjør det mulig å dele multimedieinnhold og 
kommentarer mellom brukere; konsulentbistand 
vedrørende cloud-datanettverk og -applikasjoner; 
formidling av midlertidig bruk av webbaserte 
applikasjoner; installering og brukertilpasning av 
applikasjonsprogramvare til datamaskiner; utvikling av 
applikasjonsprogramvare til levering av 
multimedieinnhold; utvikling av applikasjonsløsninger i 
form av dataprogramvare; design og utvikling av 
programvare til virtual reality-applikasjoner; 
ingeniørtjenester i forbindelse med applikasjoner på 
store og mellomstore datasystemer; formidling av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar online-
dataprogramvare, til bruk i forbindelse med 
applikasjoner til overvåkning av utsendelser; 
rettsmedisinsk rådgivning vedrørende skadevurdering; 
maskinvare- og programvareanalyser og 
penetrasjonsundersøkelser; analyser og 
penetrasjonsundersøkelser på Internett eller andre 
kommunikasjonsnett. 

  Klasse 45   Juridisk forsknings- og overvåkningsvirksomhet 
vedrørende rettigheter innenfor varemerker, design, 
foretaksnavn, patenter, domenenavn og andre 
rettigheter samt rådgivning om dette; rådgivning og 
utførelse av handlinger vedrørende immaterielle og 
industrielle eiendomsrettigheter; rådgivning og 
formidling ved registrering av samt juridisk forskning 
vedrørende varemerker, design, foretaksnavn, patenter 
og domenenavn; juridisk forskning vedrørende 
spørsmål om beskyttelse av industriell eiendom og 
juridiske anliggender; juridisk bistand og rådgivning 
vedrørende immaterielle og industrielle 
eiendomsrettigheter; fremskaffelse av databaser med 
informasjon om immateriell og industriell eiendom; 
forvaltning av immaterielle og industrielle 
eiendomsrettigheter; rådgivning og megling ved 
konflikter; søkning, registrering, administrasjon, 
overvåkning, håndhevelse og utnyttelse av immaterielle 
og industrielle eiendomsrettigheter for andre; 
registrering av domenenavn til identifisering av brukere 
på et globalt datanettverk; rådgivning vedrørende 
forannevnte tjenesteytelser i forretningsøyemed; 
tilveiebringelse av informasjon på Internett i forbindelse 
med forannevnte tjenesteytelser; tilveiebringe 
informasjon om søkning, registrering, administrasjon, 
overvåkning, håndhevelse og utnyttelse av immaterielle 
og industrielle eiendomsrettigheter samt domenenavn 
fra søkbare informasjonsindekser og -databaser, 
inklusiv tekst, elektroniske dokumenter, databaser, 
grafikk, fotografier og audiovisuell informasjon på data- 
og kommunikasjonsnettverk; sikkerhetsmessige ytelser 
til beskyttelse av eiendom og mennesker; 
konsulentbistand vedrørende sikkerhetsspørsmål; 
overvåkning av sikkerhetssystemer; 
rådgivningsvirksomhet vedrørende sikkerhet; 
sikkerhetsinspeksjonsvirksomhet for andre; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av apparater til 
sikkerhetsovervåkning; sikkerhetsmerking av 
dokumenter; sikkerhetsmerking av varer; 
sikkerhetsvurdering av risiko; elektronisk overvåkning 
av sikkerhetshensyn; sikkerhetsgodkjennelse i 
forbindelse med fremstilling av id-kort; lisensiering av 
dataprogramvare [juridisk bistand]; kriminalteknisk 
undersøkelse av overvåkningsvideo for å forebygge 

bedrageri og tyveri; rettsmedisinsk bistand til bruk i 
kriminaletterforskning; rådgivning om nasjonal 
sikkerhet. 
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  Klasse 39   Tilrettelegging og bestilling av cruise; tilrettelegging og 
bestilling av dagsturer; tilrettelegging og bestilling av 
utflukter; tilrettelegging og bestilling av reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser, utflukter og cruise; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for forretnings- eller 
fritidsformål; tilrettelegging av bilutleie som del av 
pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; 
tilrettelegging til lagring av varer; tilrettelegging for 
reisevisum, pass og reisedokumenter for personer som 
reiser til utlandet; tilrettelegging av dagsturer; 
tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer; 
tilrettelegging av feriereiser; tilrettelegging av transport; 
tilrettelegging av transport og dagsturer for 
funksjonshemmede; tilrettelegging av transport og 
reiser; tilrettelegging av fly- og sjøreiser; tilrettelegging 
av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging av 
reiser, utflukter og cruise; tilrettelegging av studieturer, 
språkreiser og pedagogiske reiser; tilrettelegging av 
reiser og cruise; tilrettelegging for utleie av biler, båter 
og andre kjøretøy; tilrettelegging av reiser for 
pakketurer; bagasjehåndtering; bestilling og 
tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av 
flyseter; bestilling av seter på turistbusser; bestilling av 
togseter; bestilling av reisebil letter; bestilling av 
transport; bestilling av transport via reisebyråer; 
bestilling av transport via globale datanettverk; 
bestilling av reiser, utflukter og cruise; bestilling av 
reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; 
bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av 
reiser via turistkontorer; parkeringstjenester; bilutleie 
med sjåførtjenester; rådgivnings- og bestillingstjenester 
i forbindelse med reiser; rådgivning og informasjon i 
forbindelse med flytransporttjenester for varer og 
mennesker; rådgivning innen forretningsreiser 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; 
rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning innen transport- og 
lagertjenester anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning i forbindelse med reise-, 
transport- og lagertjenester; matlevering fra 
restauranter; matlevering; befraktning og fremskaffelse 
av relatert informasjon; bagasjelagring; organisering av 
ekskursjoner; organisering av reiser og båtturer; 
organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, 
ferier og turer; organisering av turer; 
parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av 
flyreiser, via elektroniske midler; planlegging og 
bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av 
informasjon om bestilling av forretningsreiser, via 
internett; fremskaffelse av informasjon om 
transporttjenester; fremskaffelse av informasjon om 
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reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med flytransport; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med togtransport; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, 
rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
metoder for transport av varer og mennesker; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med transport av varer og passasjerer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse 
av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og 
offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av 
turistinformasjon; fremskaffelse av turistinformasjon, via 
internett; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og 
ekskursjoner; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; 
tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; fremskaffelse 
av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og 
hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, 
motorbåter, seilfartøy og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og 
kanoer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, 
lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og 
andre vannkjøretøy; utleie, bestilling og tilveiebringelse 
av lystbåter; utleie av biler og sykler; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; transport av 
bagasje; transport av passasjerer og varer via vei, tog, 
skip og fly; transport av passasjerer med buss; 
transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, 
båt og fly; transport av passasjerer på vann, vei og med 
tog, ferge, bli, bil og skip; transport av passasjerer på 
vei; transport av passasjerer via vel, tog, skip og fly; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; transport av passasjerbagasje; organisering av 
reiser; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; 
reisebestillingstjenester; reisebestillingstjenester fra 
reisebyråer; reiserådgiving; reiserådgiving og 
informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og 
kurértjenester; reiseguidetjenester; reiseinformasjon; 
reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige 
værforhold; kundeparkering; bilparkeringstjenester; 
biltransport; biltransport og utleietjenester; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser.; reiseledervirksomhet; utleie av 
biler; busstransport; båtutleie; godsbefraktning; 
bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; 
sightseeing [turisme]; lossing av gods; 
parkeringsplasstjenester; transport; organisering av 
reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; 
sjøtransport; transport av reisende; 
befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; 
transportinformasjon; reisereservering; avisutlevering; 
utleie av busser; fremskaffelse av kjøreanvisninger for 
reiseformål. 

  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser, kongresser og vitenskapelige 

konferanser; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, 
seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper 
[opplæring]; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; tilrettelegging 
og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger 
for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og 
utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av akademiske seminarer; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av konserter; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av konferanser; tilrettelegging, utførelse 
og organisering av kongresser; tilrettelegging, utførelse 
og organisering av seminarer; tilrettelegging, utførelse 
og organisering av seminarer, 
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige 
konferanser for språkopplæring; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av arbeidsgrupper [opplæring]; databasert opplæring; 
utførelse av utdanningskonferanser; utførelse av 
utdanningsarrangementer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av akademiske seminarer; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av kongresser; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; faglige opplæringstjenester; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
undervisning; 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; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
arrangering og ledelse av personlige utdanningsforum.

  Klasse 43   Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; 
pensjonatdrift; servering av is; bestilling av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig 
overnatting; tilrettelegging og tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilrettelegging av 
hotellovernatting; tilrettelegging av midlertidige 
overnattinger; bar- og bistrotjenester; bar- og 
cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; bestilling 
av teltplassovernatting; kafé- og restauranttjenester; 
kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; kafé- og 
restauranttjenester; cateringtjenester for 
konferansesentra; cateringtjenester for mat og drikke; 
cocktailsalongtjenester; rådgivning via kundesentre og 
kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser 
[restauranter]; restauranttjenester for hurtigmat og 
ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; 
mattilberedningstjenester; herbergetjenester; 
hotellovernattingstjenester; hotell- og 
restauranttjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; 
hotellcateringtjenester; hotellinformasjonstjenester; 
hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og 
feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via 
internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; 
reservasjonstjenester for hotellrom; hotelltjenester for 
prioriterte kunder; saftbartjenester; utføre hotell 
reservasjoner for andre; mobile cateringtjenester; 
utendørs cateringtjenester; tilberedning og 
tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos 
detaljforhandlere; tilberedning og tilveiebringelse av 
mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning 
og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart 
forbruk; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning 
av mat og drikke for umiddelbart forbruk; 
tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; 
tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
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arrangementer for spesielle anledninger; 
tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av 
samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av 
konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av 
fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av fasiliteter for 
utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter 
for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av 
gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for 
mat og drikke for konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse 
av cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i smultringsutsalg; 
tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig 
overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
ferieovernatting; tilveiebringelse av hotellovernatting; 
fremskaffelse av informasjon om midlertidige 
overnattingstjenester; fremskaffelse av informasjon om 
midlertidig overnatting via internett; fremskaffelse av 
informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med hoteller; fremskaffelse av 
informasjon om overnatting via internett; 
tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og 
gjester; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin 
og mat; fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger; tilveiebringelse av 
restauranttjenester; tilveiebringelse av tjenester for 
reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i hoteller, moteller og 
pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i ferieboliger; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig 
trailerparkfasiliteter; fremskaffelse av 
informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende; utleie av senger; utleie av stoler og bord; 
utleie av varemessestender; utleie av møbler for 
hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie 
av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting 
i form av villaer og bungalower; utleie av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; 
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, 
restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting 
i hoteller og pensjonater; reservasjon av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett; 
overnattingstjenester på feriested; restaurant- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; 
reservasjon av restauranter; restauranter med 
hjemlevering; tilveiebringelse av mat og drikke; 
tilveiebringelse av mat og drikke, samt midlertidig 
overnatting; reservasjon av rom; servering av mat og 
drikke for gjester; servering av mat og drikke for gjester 
i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; 
servering av mat og drikke i smultringsutsalg; servering 
av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og 

drikke i restauranter og barer; servering av mat og 
drikke hos detaljforhandlere og ta-med-hjem-service; 
servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av 
mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, 
kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; 
tilveiebringelse av måltider for umiddelbart forbruk; ta-
med-hjem-service for hurtigmat; ta-med-hjem- service 
for mat og drikke; ta-med-hjem-service for mat; 
midlertidig overnatting; midlertidig overnatting og 
cateringtjenester for gjester; midlertidig overnatting på 
gjestegårder; midlertidige overnattingstjenester på 
ferieleir; reisebyråtjenester for å utføre 
hotellreservasjoner; reisebyråtjenester for å utføre 
restaurantreservasjoner; reisebyråtjenester for 
reservasjon av hotellovernatting; reisebyråtjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting; vinbartjenester; 
bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, 
pensjonater]; catering; kafeer; kafeteriaer; drift av 
campingplasser; kantiner; utleie av værelser; 
pensjonater; feriehus; hoteller; restauranter; 
pensjonatreservering; hotellreservering; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; bartjenester; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; reservering av 
midlertidig innkvartering; moteller; utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; utleie av møterom; utleie av telt; 
matskulpturering; resepsjonstjenester for midlertidig 
innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]. 
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  Klasse 39   Tilrettelegging og bestilling av cruise; tilrettelegging og 
bestilling av dagsturer; tilrettelegging og bestilling av 
utflukter; tilrettelegging og bestilling av reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser, utflukter og cruise; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for forretnings- eller 
fritidsformål; tilrettelegging av bilutleie som del av 
pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; 
tilrettelegging til lagring av varer; tilrettelegging for 
reisevisum, pass og reisedokumenter for personer som 
reiser til utlandet; tilrettelegging av dagsturer; 
tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer; 
tilrettelegging av feriereiser; tilrettelegging av transport; 
tilrettelegging av transport og dagsturer for 
funksjonshemmede; tilrettelegging av transport og 
reiser; tilrettelegging av fly- og sjøreiser; tilrettelegging 
av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging av 
reiser, utflukter og cruise; tilrettelegging av studieturer, 
språkreiser og pedagogiske reiser; tilrettelegging av 
reiser og cruise; tilrettelegging for utleie av biler, båter 
og andre kjøretøy; tilrettelegging av reiser for 
pakketurer; bagasjehåndtering; bestilling og 
tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av 
flyseter; bestilling av seter på turistbusser; bestilling av 
togseter; bestilling av reisebil letter; bestilling av 
transport; bestilling av transport via reisebyråer; 
bestilling av transport via globale datanettverk; 
bestilling av reiser, utflukter og cruise; bestilling av 
reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; 
bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av 
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reiser via turistkontorer; parkeringstjenester; bilutleie 
med sjåførtjenester; rådgivnings- og bestillingstjenester 
i forbindelse med reiser; rådgivning og informasjon i 
forbindelse med flytransporttjenester for varer og 
mennesker; rådgivning innen forretningsreiser 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; 
rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning innen transport- og 
lagertjenester anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning i forbindelse med reise-, 
transport- og lagertjenester; matlevering fra 
restauranter; matlevering; befraktning og fremskaffelse 
av relatert informasjon; bagasjelagring; organisering av 
ekskursjoner; organisering av reiser og båtturer; 
organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, 
ferier og turer; organisering av turer; 
parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av 
flyreiser, via elektroniske midler; planlegging og 
bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av 
informasjon om bestilling av forretningsreiser, via 
internett; fremskaffelse av informasjon om 
transporttjenester; fremskaffelse av informasjon om 
reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med flytransport; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med togtransport; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, 
rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
metoder for transport av varer og mennesker; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med transport av varer og passasjerer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse 
av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og 
offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av 
turistinformasjon; fremskaffelse av turistinformasjon, via 
internett; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og 
ekskursjoner; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; 
tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; fremskaffelse 
av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og 
hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, 
motorbåter, seilfartøy og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og 
kanoer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, 
lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og 
andre vannkjøretøy; utleie, bestilling og tilveiebringelse 
av lystbåter; utleie av biler og sykler; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; transport av 
bagasje; transport av passasjerer og varer via vei, tog, 
skip og fly; transport av passasjerer med buss; 
transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, 
båt og fly; transport av passasjerer på vann, vei og med 
tog, ferge, bli, bil og skip; transport av passasjerer på 
vei; transport av passasjerer via vel, tog, skip og fly; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; transport av passasjerbagasje; organisering av 
reiser; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; 
reisebestillingstjenester; reisebestillingstjenester fra 
reisebyråer; reiserådgiving; reiserådgiving og 
informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og 
kurértjenester; reiseguidetjenester; reiseinformasjon; 

reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige 
værforhold; kundeparkering; bilparkeringstjenester; 
biltransport; biltransport og utleietjenester; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser.; reiseledervirksomhet; utleie av 
biler; busstransport; båtutleie; godsbefraktning; 
bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; 
sightseeing [turisme]; lossing av gods; 
parkeringsplasstjenester; transport; organisering av 
reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; 
sjøtransport; transport av reisende; 
befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; 
transportinformasjon; reisereservering; avisutlevering; 
utleie av busser; fremskaffelse av kjøreanvisninger for 
reiseformål. 

  Klasse 41   Arrangering av matfestivaler; fornøyelsespark- og 
tivolitjenester; fornøyelsespark- og temaparktjenester; 
tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, 
seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper 
[opplæring]; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; tilrettelegging 
og utførelse av konferanser, konvensjoner og 
utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser 
og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og 
vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, 
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige 
konferanser for språkopplæring; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging av 
utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for 
kulturelle og underholdningsformål; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 
underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 
show og idrettsarrangementer; klubbtjenester i form av 
underholdning; databasert opplæring; utførelse av 
arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning 
og direktesendt idrett, samt underholdnings- og 
kulturaktiviteter; utførelse av kulturarrangementer; 
utførelse av utdanningskonferanser; utførelse av 
utdanningsarrangementer; utførelse av 
underholdningsarrangementer; utførelse av 
filmfestivaler; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
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tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
vitenskapelige konferanser; underholdning og 
kulturaktiviteter; underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; 
underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i 
form av musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
sangere; underholdningstjenester i form av 
sceneproduksjoner og kabareter; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; fanklubbtjenester i form av 
underholdning; underholdningstjenester for film, 
musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; 
golftrening; trening og trim; helse- og 
fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; orkester- og 
konserttjenester; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering og utførelse av ball; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering og presentasjon av 
direktesendte forestillinger; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering og 
tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; 
organisering av konkurranser og 
prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser 
for utdanning eller underholdning; organisering av 
konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; organisering 
av kongresser og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av kulturarrangementer; 
organisering av dansearrangementer og diskotek; 
organisering av utdannings- og 
underholdningsarrangementer for profesjonelle og 
ledere; organisering av konkurranser innen utdanning, 
underholdning, kultur og idrett; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering av 
underholdningsshow; organisering av utstillinger, 
konvensjoner og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av filmvisninger; 
organisering av golfturneringer; organisering av 
direktesendte musikkforestillinger; organisering av 
profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; 
organisering av show og konserter; organisering av 
idretts- og kulturaktiviteter; organisering av idretts- og 
kulturarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; organisering, 
presentasjon og produksjon av show og direktesendte 
forestillinger; 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; fysiske treningstjenester; 
presentasjon av direktesendte 
underholdningsarrangementer; presentasjon av 
direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; 
presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon 
av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt 
underholdning; fremskaffelse av informasjon om 
utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og 
kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte 
forestillinger og underholdningsarrangementer; 
tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-
programmer via tv-kanaler med pay-per-view; film- og 
videoutleie; reservasjonstjenester for arrangementer 
innen idrett, forskning og kultur; 
underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio 

og film; billettreservasjon- og bestillingstjenester for 
arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
faglige opplæringstjenester; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter.; fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet; artistopptredener; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); fysisk trening; drift av fritidsanlegg; 
undervisning; teateroppsetninger; showoppsetninger; 
dyreparktjenester; drift av sportsinstallasjoner; kasino 
[spille] virksomhet; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse]; organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; 
diskotektjenester; underholdningsinformasjon; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; drift av golfbaner; 
helseklubbvirksomhet; ferieleirtjenester 
[underholdning]; oppføring av forestillinger [live]; 
filmfremvisning; organisering av fester [underholdning]; 
rekreasjonsinformasjon; utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; organisering og ledelse av seminarer; 
treningsleirtjenester; organisering og ledelse av 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; organisering av ball; organisering av 
kulturelle arrangement [Impresariotjenester]; 
spillehaller; utleie av tennisbaner; karaoketjenester; 
nattklubber; arrangering og ledelse av konserter; dj-
tjenester; personlig trener [mosjon og trim]; 
helseklubbtrener; arrangering og ledelse av personlige 
utdanningsforum; ledelse av guidede turer; 
tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, via video-
on-demand overføringstjenester. 

  Klasse 43   Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; 
pensjonatdrift; servering av is; bestilling av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig 
overnatting; tilrettelegging og tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilrettelegging av 
hotellovernatting; tilrettelegging av midlertidige 
overnattinger; bar- og bistrotjenester; bar- og 
cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; bestilling 
av teltplassovernatting; kafé- og restauranttjenester; 
kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; kafé- og 
restauranttjenester; cateringtjenester for 
konferansesentra; cateringtjenester for mat og drikke; 
cocktailsalongtjenester; rådgivning via kundesentre og 
kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser 
[restauranter]; restauranttjenester for hurtigmat og 
ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; 
mattilberedningstjenester; herbergetjenester; 
hotellovernattingstjenester; hotell- og 
restauranttjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; 
hotellcateringtjenester; hotellinformasjonstjenester; 
hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og 
feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via 
internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; 
reservasjonstjenester for hotellrom; hotelltjenester for 
prioriterte kunder; saftbartjenester; utføre hotell 
reservasjoner for andre; mobile cateringtjenester; 
utendørs cateringtjenester; tilberedning og 
tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos 
detaljforhandlere; tilberedning og tilveiebringelse av 
mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning 
og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart 
forbruk; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning 
av mat og drikke for umiddelbart forbruk; 
tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; 
tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
arrangementer for spesielle anledninger; 
tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av 
samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av 
konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av 
fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av fasiliteter for 
utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter 
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for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av 
gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for 
mat og drikke for konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse 
av cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i smultringsutsalg; 
tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig 
overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
ferieovernatting; tilveiebringelse av hotellovernatting; 
fremskaffelse av informasjon om midlertidige 
overnattingstjenester; fremskaffelse av informasjon om 
midlertidig overnatting via internett; fremskaffelse av 
informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med hoteller; fremskaffelse av 
informasjon om overnatting via internett; 
tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og 
gjester; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin 
og mat; fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger; tilveiebringelse av 
restauranttjenester; tilveiebringelse av tjenester for 
reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i hoteller, moteller og 
pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i ferieboliger; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig 
trailerparkfasiliteter; fremskaffelse av 
informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende; utleie av senger; utleie av stoler og bord; 
utleie av varemessestender; utleie av møbler for 
hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie 
av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting 
i form av villaer og bungalower; utleie av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; 
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, 
restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting
i hoteller og pensjonater; reservasjon av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett; 
overnattingstjenester på feriested; restaurant- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; 
reservasjon av restauranter; restauranter med 
hjemlevering; tilveiebringelse av mat og drikke; 
tilveiebringelse av mat og drikke, samt midlertidig 
overnatting;  reservasjon av rom; servering av mat og 
drikke for gjester; servering av mat og drikke for gjester 
i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; 
servering av mat og drikke i smultringsutsalg; servering 
av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og 
drikke i restauranter og barer; servering av mat og 
drikke hos detaljforhandlere og ta-med-hjem-service; 
servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av 
mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, 
kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; 
tilveiebringelse av måltider for umiddelbart forbruk; ta-
med-hjem-service for hurtigmat; ta-med-hjem- service 
for mat og drikke; ta-med-hjem-service for mat; 
midlertidig overnatting; midlertidig overnatting og 
cateringtjenester for gjester; midlertidig overnatting på 

gjestegårder; midlertidige overnattingstjenester på 
ferieleir; reisebyråtjenester for å utføre 
hotellreservasjoner; reisebyråtjenester for å utføre 
restaurantreservasjoner; reisebyråtjenester for 
reservasjon av hotellovernatting; reisebyråtjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting; vinbartjenester; 
bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, 
pensjonater]; catering; kafeer; kafeteriaer; drift av 
campingplasser; kantiner; utleie av værelser; 
pensjonater; feriehus; hoteller; restauranter; 
pensjonatreservering; hotellreservering; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; bartjenester; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; reservering av 
midlertidig innkvartering; moteller; utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; utleie av møterom; utleie av telt; 
matskulpturering; resepsjonstjenester for midlertidig 
innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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  Klasse 39   Tilrettelegging og bestilling av cruise; tilrettelegging og 
bestilling av dagsturer; tilrettelegging og bestilling av 
utflukter; tilrettelegging og bestilling av reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser, utflukter og cruise; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for forretnings- eller 
fritidsformål; tilrettelegging av bilutleie som del av 
pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; 
tilrettelegging til lagring av varer; tilrettelegging for 
reisevisum, pass og reisedokumenter for personer som 
reiser til utlandet; tilrettelegging av dagsturer; 
tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer; 
tilrettelegging av feriereiser; tilrettelegging av transport; 
tilrettelegging av transport og dagsturer for 
funksjonshemmede; tilrettelegging av transport og 
reiser; tilrettelegging av fly- og sjøreiser; tilrettelegging 
av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging av 
reiser, utflukter og cruise; tilrettelegging av studieturer, 
språkreiser og pedagogiske reiser; tilrettelegging av 
reiser og cruise; tilrettelegging for utleie av biler, båter 
og andre kjøretøy; tilrettelegging av reiser for 
pakketurer; bagasjehåndtering; bestilling og 
tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; bestilling av 
flyseter; bestilling av seter på turistbusser; bestilling av 
togseter; bestilling av reisebil letter; bestilling av 
transport; bestilling av transport via reisebyråer; 
bestilling av transport via globale datanettverk; 
bestilling av reiser, utflukter og cruise; bestilling av 
reisetjenester; bestilling av reiser via reisebyråer; 
bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av 
reiser via turistkontorer; parkeringstjenester; bilutleie 
med sjåførtjenester; rådgivnings- og bestillingstjenester 
i forbindelse med reiser; rådgivning og informasjon i 
forbindelse med flytransporttjenester for varer og 
mennesker; rådgivning innen forretningsreiser 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; 
rådgivning innen reiser anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning innen transport- og 
lagertjenester anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning i forbindelse med reise-, 
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transport- og lagertjenester; matlevering fra 
restauranter; matlevering; befraktning og fremskaffelse 
av relatert informasjon; bagasjelagring; organisering av 
ekskursjoner; organisering av reiser og båtturer; 
organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, 
ferier og turer; organisering av turer; 
parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av 
flyreiser, via elektroniske midler; planlegging og 
bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; portnertjenester; fremskaffelse av 
informasjon om bestilling av forretningsreiser, via 
internett; fremskaffelse av informasjon om 
transporttjenester; fremskaffelse av informasjon om 
reiser, via internett; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med flytransport; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med togtransport; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, 
rutetabeller og transportmetoder; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
metoder for transport av varer og mennesker; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av flyreiser, via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med transport av varer og passasjerer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bilparkeringstjenester; fremskaffelse 
av informasjon til reisende om priser, rutetabeller og 
offentlig transport; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reiser; fremskaffelse av 
turistinformasjon; fremskaffelse av turistinformasjon, via 
internett; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og 
ekskursjoner; tilveiebringelse av bilparkeringsanlegg; 
tilveiebringelse av parkeringsplasser; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon; fremskaffelse av 
transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; fremskaffelse 
av reiseinformasjon via globale datanettverk; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og 
hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av robåter, 
motorbåter, seilfartøy og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og 
kanoer; utleie, bestilling og tilveiebringelse av skip, 
lystbåter, robåter, motorbåter, seilfartøy, kanoer og 
andre vannkjøretøy; utleie, bestilling og tilveiebringelse 
av lystbåter; utleie av biler og sykler; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; transport av 
bagasje; transport av passasjerer og varer via vei, tog, 
skip og fly; transport av passasjerer med buss; 
transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss, tog, 
båt og fly; transport av passasjerer på vann, vei og med 
tog, ferge, bli, bil og skip; transport av passasjerer på 
vei; transport av passasjerer via vel, tog, skip og fly; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; transport av passasjerbagasje; organisering av 
reiser; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reiseformidlingstjenester for privatpersoner og grupper; 
reisebestillingstjenester; reisebestillingstjenester fra 
reisebyråer; reiserådgiving; reiserådgiving og 
informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og 
kurértjenester; reiseguidetjenester; reiseinformasjon; 
reiseinformasjon om reiseavbrudd på grunn av dårlige 
værforhold; kundeparkering; bilparkeringstjenester; 
biltransport; biltransport og utleietjenester; 
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser.; reiseledervirksomhet; utleie av 
biler; busstransport; båtutleie; godsbefraktning; 
bærertjenester [bagasje]; organisering av cruisefart; 
sightseeing [turisme]; lossing av gods; 
parkeringsplasstjenester; transport; organisering av 
reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; 

sjøtransport; transport av reisende; 
befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; 
transportinformasjon; reisereservering; avisutlevering; 
utleie av busser; fremskaffelse av kjøreanvisninger for 
reiseformål.  

  Klasse 41   Arrangering av matfestivaler; fornøyelsespark- og 
tivolitjenester; fornøyelsespark- og temaparktjenester; 
tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, 
seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper 
[opplæring]; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; tilrettelegging 
og utførelse av konferanser, konvensjoner og 
utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser 
og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og 
vitenskapelige konferanser; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, 
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige 
konferanser for språkopplæring; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging av 
utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for 
kulturelle og underholdningsformål; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 
underholdningsarrangementer; bestilling av seter på 
show og idrettsarrangementer; klubbtjenester i form av 
underholdning; databasert opplæring; utførelse av 
arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning 
og direktesendt idrett, samt underholdnings- og 
kulturaktiviteter; utførelse av kulturarrangementer; 
utførelse av utdanningskonferanser; utførelse av 
utdanningsarrangementer; utførelse av 
underholdningsarrangementer; utførelse av 
filmfestivaler; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
vitenskapelige konferanser; underholdning og 
kulturaktiviteter; underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; 
underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i 
form av musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
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sangere; underholdningstjenester i form av 
sceneproduksjoner og kabareter; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; fanklubbtjenester i form av 
underholdning; underholdningstjenester for film, 
musikk, idrett, video og teater; treningssentertjenester; 
golftrening; trening og trim; helse- og 
fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; orkester- og 
konserttjenester; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering og utførelse av ball; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering og presentasjon av 
direktesendte forestillinger; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering og 
tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; 
organisering av konkurranser og 
prisutdelingsseremonier; organisering av konkurranser 
for utdanning eller underholdning; organisering av 
konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål; organisering 
av kongresser og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av kulturarrangementer; 
organisering av dansearrangementer og diskotek; 
organisering av utdannings- og 
underholdningsarrangementer for profesjonelle og 
ledere; organisering av konkurranser innen utdanning, 
underholdning, kultur og idrett; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering av 
underholdningsshow; organisering av utstillinger, 
konvensjoner og konferanser for kulturelle og 
utdanningsformål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av filmvisninger; 
organisering av golfturneringer; organisering av 
direktesendte musikkforestillinger; organisering av 
profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; 
organisering av show og konserter; organisering av 
idretts- og kulturaktiviteter; organisering av idretts- og 
kulturarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; organisering, 
presentasjon og produksjon av show og direktesendte 
forestillinger; 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; fysiske treningstjenester; 
presentasjon av direktesendte 
underholdningsarrangementer; presentasjon av 
direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; 
presentasjon av musikalske forestillinger; presentasjon 
av teaterforestillinger; produksjon av direktesendt 
underholdning; fremskaffelse av informasjon om 
utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og 
kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med underholdning, musikk, direktesendte 
forestillinger og underholdningsarrangementer; 
tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-
programmer via tv-kanaler med pay-per-view; film- og 
videoutleie; reservasjonstjenester for arrangementer 
innen idrett, forskning og kultur; 
underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio 
og film; billettreservasjon- og bestillingstjenester for 
arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
faglige opplæringstjenester; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter.; fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet; artistopptredener; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); fysisk trening; drift av fritidsanlegg; 
undervisning; teateroppsetninger; showoppsetninger; 
dyreparktjenester; drift av sportsinstallasjoner; kasino 

[spille] virksomhet; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse]; organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; 
diskotektjenester; underholdningsinformasjon; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; drift av golfbaner; 
helseklubbvirksomhet; ferieleirtjenester 
[underholdning]; oppføring av forestillinger [live]; 
filmfremvisning; organisering av fester [underholdning]; 
rekreasjonsinformasjon; utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; organisering og ledelse av seminarer; 
treningsleirtjenester; organisering og ledelse av 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; organisering av ball; organisering av 
kulturelle arrangement [Impresariotjenester]; 
spillehaller; utleie av tennisbaner; karaoketjenester; 
nattklubber; arrangering og ledelse av konserter; dj-
tjenester; personlig trener [mosjon og trim]; 
helseklubbtrener; arrangering og ledelse av personlige 
utdanningsforum; ledelse av guidede turer; 
tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, via video-
on-demand overføringstjenester. 

  Klasse 43   Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; 
pensjonatdrift; servering av is; bestilling av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig 
overnatting; tilrettelegging og tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilrettelegging av 
hotellovernatting; tilrettelegging av midlertidige 
overnattinger; bar- og bistrotjenester; bar- og 
cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; bestilling 
av teltplassovernatting; kafé- og restauranttjenester; 
kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; kafé- og 
restauranttjenester; cateringtjenester for 
konferansesentra; cateringtjenester for mat og drikke; 
cocktailsalongtjenester; rådgivning via kundesentre og 
kundetelefoner for midlertidig overnatting; delikatesser 
[restauranter]; restauranttjenester for hurtigmat og 
ferdigmat; catering av mat og drikke for banketter; 
mattilberedningstjenester; herbergetjenester; 
hotellovernattingstjenester; hotell- og 
restauranttjenester; hotell-, bar- og restauranttjenester; 
hotellcateringtjenester; hotellinformasjonstjenester; 
hotell,- motell- og pensjonattjenester; hotell,- motell- og 
feriestedtjenester; hotellreservasjonstjenester via 
internett; hotell-, restaurant- og kafétjenester; 
reservasjonstjenester for hotellrom; hotelltjenester for 
prioriterte kunder; saftbartjenester; utføre hotell 
reservasjoner for andre; mobile cateringtjenester; 
utendørs cateringtjenester; tilberedning og 
tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos 
detaljforhandlere; tilberedning og tilveiebringelse av 
mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning 
og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart 
forbruk; tilberedning av mat og drikkevarer; tilberedning 
av mat og drikke for umiddelbart forbruk; 
tilveiebringelse av overnatting på hotell og motell; 
tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
arrangementer for spesielle anledninger; 
tilveiebringelse av bartjenester; tilveiebringelse av 
samfunnshus for sosiale sammenkomster og møter; 
tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og 
møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av 
konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter på hoteller; tilveiebringelse av 
fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av fasiliteter for 
utstillinger og konferanser; tilveiebringelse av fasiliteter 
for messer og utstillinger; tilveiebringelse av mat og 
drikke; tilveiebringelse av mat og drikke som del av 
gjestetjenester; tilveiebringelse av cateringtjenester for 
mat og drikke for konvensjonsfasiliteter; tilveiebringelse 
av cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; 
tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
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tilveiebringelse av mat og drikke i smultringsutsalg; 
tilveiebringelse av mat og drikke i internettkafeer; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig 
overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
ferieovernatting; tilveiebringelse av hotellovernatting; 
fremskaffelse av informasjon om midlertidige 
overnattingstjenester; fremskaffelse av informasjon om 
midlertidig overnatting via internett; fremskaffelse av 
informasjon om egenskaper for vin; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med hoteller; fremskaffelse av 
informasjon om overnatting via internett; 
tilveiebringelse av mat og drikke for pasienter og 
gjester; fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med matchende vin 
og mat; fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger; tilveiebringelse av 
restauranttjenester; tilveiebringelse av tjenester for 
reservasjon av rom og hotell; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting som del av gjestepakker; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i pensjonater; tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting i hoteller, moteller og 
pensjonater; tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i ferieboliger; tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting på ferieleir; tilveiebringelse av midlertidig 
trailerparkfasiliteter; fremskaffelse av 
informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende; utleie av senger; utleie av stoler og bord; 
utleie av varemessestender; utleie av møbler for 
hoteller; utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie 
av porselen og bestikk; utleie av midlertidig overnatting 
i form av villaer og bungalower; utleie av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; 
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, 
restauranter og ferieovernattinger; reservasjon av 
hotellovernatting; reservasjon av midlertidig overnatting 
i hoteller og pensjonater; reservasjon av midlertidig 
overnatting i form av ferieboliger; reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett; 
overnattingstjenester på feriested; restaurant- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; 
reservasjon av restauranter; restauranter med 
hjemlevering; tilveiebringelse av mat og drikke; 
tilveiebringelse av mat og drikke, samt midlertidig 
overnatting; reservasjon av rom; servering av mat og 
drikke for gjester; servering av mat og drikke for gjester 
i restauranter; servering av mat og drikke i bistroer; 
servering av mat og drikke i smultringsutsalg; servering 
av mat og drikke i internettkafeer; servering av mat og 
drikke i restauranter og barer; servering av mat og 
drikke hos detaljforhandlere og ta-med-hjem-service; 
servering av alkoholholdige drikkevarer; servering av 
mat og drikke; servering av te, kaffe, kakao, 
kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; 
tilveiebringelse av måltider for umiddelbart forbruk; ta-
med-hjem-service for hurtigmat; ta-med-hjem- service 
for mat og drikke; ta-med-hjem-service for mat; 
midlertidig overnatting; midlertidig overnatting og 
cateringtjenester for gjester; midlertidig overnatting på 
gjestegårder; midlertidige overnattingstjenester på 
ferieleir; reisebyråtjenester for å utføre 
hotellreservasjoner; reisebyråtjenester for å utføre 
restaurantreservasjoner; reisebyråtjenester for 
reservasjon av hotellovernatting; reisebyråtjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting; vinbartjenester; 
bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, 
pensjonater]; catering; kafeer; kafeteriaer; drift av 
campingplasser; kantiner; utleie av værelser; 

pensjonater; feriehus; hoteller; restauranter; 
pensjonatreservering; hotellreservering; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; bartjenester; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; reservering av 
midlertidig innkvartering; moteller; utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; utleie av møterom; utleie av telt; 
matskulpturering; resepsjonstjenester for midlertidig 
innkvartering [administrasjon av innsjekk og utsjekk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298460 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201806202 
(220) Inndato: 2018.05.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

Snørevene, snørever, snørevene 
og snøreven. 

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

 STIAN WESSEL JOHNSEN, LANDINGSVEIEN 76, 
0767 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Tegneserier; Barnebøker; Barnebøker med lyd; 

Tegneserier [trykt materiale]; Avistegneserier [trykt 
materiale]; Trykte tidsskrifter innen figurativ kunst 

  Klasse 28   Figurleketøy; Elektroniske leketøysfigurer 
  Klasse 41   Tilveiebringelse av nettbasert ikke-nedlastbare 

tegneseriehefter og serieromaner 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298461 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201708555 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Memira Holding AB, Klostergatan 10, SE-75321 

UPPSALA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Biologiske implantater; farmasøytiske preparater for 

okulær eller intraokulær kirurgi; farmasøytiske 
preparater for behandling av øyesykdommer og -
tilstander; kirurgiske implantater fra stamceller; 
kirurgiske implantater [bestående av levende vev]; 
farmasøytiske preparater for forebygging av okulære 
lidelser; transplantater, nemlig levende organer og vev 
til kirurgiske formål; farmasøytiske implantater; okulære 
legemidler. 

  Klasse 9   Glass for solbriller; forstørrelsesbriller; brilleglass; 
optiske glass for solbriller; kontaktlinser; solbriller; 
korreksjonsglass [optikk]; optiske linser; briller; 
brilleglass; optiske apparater og instrumenter; optiske 
artikler; deler til briller; øyebeskyttelse; linse. 

  Klasse 10   Kunstige øyner; kunstige linser for implantasjon i øyet; 
intraokulære linser; laserpekere for medisinske formål; 
lasere for kirurgiske formål; kirurgiske apparater og 
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instrumenter; laser for medisinsk bruk; intraokulære 
linser [implantater]; kunstige implantater bestående av 
kunstige materialer; medisinske implantater laget av 
kunstige materialer; øyeimplantater laget av kunstige 
materialer; kirurgisk utstyr; medisinske apparater og 
instrumenter; øyeskjermer til kirurgisk bruk; øyeskjold til 
medisinsk bruk; intraokulære implantater for å skifte 
øyenfarge laget av kunstige materialer; intraokulære 
implantater; medisinske implantater; 
implantatinstrumenter for bruk innen prostetikk; og 
kunstige implantater; intra-hornhinneimplantater; 
optometriske instrumenter; farmasøytiske instrumenter; 
medisinske instrumenter som inneholder lasere; laser 
skalpell for medisinsk bruk; laserinstrumenter til 
medisinsk bruk; laserinstallasjoner for medisinsk bruk; 
laserlysbehandlingsinstrumenter for medisinsk bruk; 
apparat for anvendelse av laserstråling for medisinske 
formål; apparat for anvendelse av laserstråling for 
kirurgiske formål; lasere som er i stand til å produsere 
pulserende laserstråler [for medisinsk bruk]. 

  Klasse 37   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon og vedlikehold av briller; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av optiske maskiner og optisk utstyr; 
reparasjon og vedlikehold av briller; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kirurgisk utstyr og 
instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av optiske 
maskiner og instrumenter; reparasjon av optiske 
instrumenter; vedlikehold av medisinsk utstyr; 
reparasjon av solbriller; installasjon av medisinsk utstyr; 
vedlikehold og reparasjon av medisinske instrumenter, 
apparater og utstyr; opplysninger om reparasjon eller 
vedlikehold av medisinske maskiner og apparater. 

  Klasse 44   Poliklinikktjenester; optikervirksomhet; 
sykepleiertjenester; medisinske behandlingstjenester 
fra klinikker og sykehus; profesjonell rådgivning innen 
medisinsk teknologi, medisinsk kirurgi og ortopedi; 
kirurgi; kirurgiske behandlingstjenester; utførelse av 
medisinske eksaminasjoner; tilpassing av kunstige 
lemmer, proteseutstyr og proteser; tilpassing av 
kontaktlinser; tjenester innen medisinske og kirurgiske 
diagnoser; medisinske rådgivning; medisinsk 
screening; medisinske tjenester; laser synskirurgi 
tjenester; gir laserterapi til behandling av medisinske 
tilstander; sikt-testing [optiker] tjenester; montering av 
optiske linser; optometriske tjenester; rådgivende 
tjenester knyttet til kirurgiske instrumenter; medisinsk 
rådgivning; medisinske analysetjenester; medisinsk 
helsevurderingstjenester; fremskaffelse av medisinsk 
informasjon; forberedelser for okulær smøring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298462 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801593 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow Road, CA-
BCV0A1K2 INVERMERE, Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe, malte kaffebønner, brente kaffebønner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298463 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801595 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, US-TX75001 
ADDISON, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-
medisinske toalettartikler; dufter for personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298464 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201716839 
(220) Inndato: 2017.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. I. du Pont de Nemours and Company, Chestnut Run 
Plaza, 974 Centre Road, US-DE19805 WILMINGTON, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; adjuvans, ikke for medisinsk og veterinære 
formål; og jordforbedrinsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298465 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201716842 
(220) Inndato: 2017.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. I. du Pont de Nemours and Company, Chestnut Run 
Plaza, 974 Centre Road, US-DE19805 WILMINGTON, 
USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; adjuvans, ikke for medisinak og veterinære 
formål; og jordforbedringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298466 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201716411 
(220) Inndato: 2017.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INITIO EIENDOM AS, Stillverksveien 7, 2004 
LILLESTRØM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Arkitektmodeller; arkitektplaner og spesifikasjoner. 
  Klasse 19   Prefabrikerte hus [byggesett]. 
  Klasse 36   Administrasjon av salg av fast eiendom; eiendoms- og 

boligforvaltning; eiendomsrådgivning; 
planleggingstjenester i forbindelse med 
eiendomsutvikling. 

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; 
byggevirksomhet; konstruksjon av boligbygg; 
konstruksjon og reparasjon av boligbygg og hus; 
rådgivning i forbindelse med bolig- og 
byggkonstruksjon. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; byggeplanlegging. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298467 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201716000 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MMS HELSE AS, Nordahl Griegs gate 8A, 8622 MO I 
RANA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 

behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298468 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201805845 
(220) Inndato: 2018.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OTRA EVENT AS, c/o Kasald AS Venneslavegen 229, 

4708 VENNESLA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Ismaskiner og -apparater 
  Klasse 30   Is for forfriskning; Is, naturlig eller kunstig 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298469 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801498 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MORTEN JOHANSEN, KARL JOHAN 2, 9008 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Aloe verapreparater for kosmetisk bruk; 

Ansiktsrensere; Anti-aldringshudpleiepreparater; 
Desinfiserende rengjøringsmidler [for 
rengjøringsformål]; Hudspray til utvortes bruk til 
kosmetiske formål; Ikke-medisinsk kosmetikk og 
toalettsaker; ikke-medisinske tannpussemidler; 
parfymer, eteriske oljer; blekemidler og andre midler for 
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og 
sliping. Ikke-medisinske preparater for pleie av hud, hår 
og hodebunn; Kosmetikk og preparater for personlig 
pleie; Kosmetisk hudvann; Kosmetiske preparater for 
ansiktsbehandling; Kosmetiske produkter i form av 
aerosoler for hudpleie; Kroppsspray brukt som 
personlige deodoranter og dufter; Rynkereduserende 
kosmetiske preparater for utvortes bruk i ansiktet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298470 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201805930 
(220) Inndato: 2018.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARIANNE GRIMSØEN, GÅSEVIKVEIEN 12, 2007 
KJELLER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for kringkasting, opptak, overføring eller 

reproduksjon av lyd, data eller bilder 
  Klasse 14   Smykker 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298471 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801597 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AEONIC AS, Postboks 44 Skøyen, 0212 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. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for maling, dekorasjon, trykking og kunst. 

  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. 

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

  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 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. 

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

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

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298472 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201805931 
(220) Inndato: 2018.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 YACAIA AS, Nedre Banegate 28, 4014 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bager; Lær og lærimitasjoner; Reisevesker og -bager; 

Utstyrsbager; Gymbager; Elastiske klesbager 
  Klasse 21   Keramikkprodukter for husholdning; Kunstgjenstander 

av porselen, keramikk, stentøy, terrakotta eller glass; 
Figurer av keramikk 

  Klasse 25   Klær; Belter [bekledning]; Fottøy, utenom ortopedisk 
fottøy; Hode- og halstørkler av silke; Hatter; Caps med 
brem; Luer; Skjerf; Yttertøy; Sko; Undertøy; Sokker; 
Lær- eller lærimitasjonsklær; Fottøy; Bukser 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298473 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.26, EM, 017243601 
(210) Søknadsnr.: 201801564 
(220) Inndato: 2018.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INCIPIENTUS ULTRASOUND FLOW 
TECHNOLOGIES AB, c/o RISE AB-Research Institutes 
of Sweden, Frans Perssons Väg 6, SE-41276 
GÖTEBORG, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Måleinnretninger og måleapparater; ultralydapparater 
for måling av flyten og konsistensen i halvfast og 
flytende materiale.  

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
innretninger og instrumenter for måling av flyten og 
konsistensen i halvfast og flytende materiale; 
måleinnretninger og måleapparater for medisinsk bruk. 

  Klasse 42   Måletjenester; materialanalyser; utforming av 
målesystemer; utleie av måleutstyr; testing og analyse 
av materialer; ikke-medisinske tjenester med hensyn til 
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bildefremstilling med ultralyd; ikke-medisinske tjenester 
for måling av flyten og konsistensen i halvfast og 
flytende materiale med hjelp av ultralyd.  

  Klasse 44   Medisinske måletjenester; utleie av ultralydapparater 
for diagnoser; utleie av medisinsk utstyr, medisinske 
anordninger, medisinske apparater og medisinske 
maskiner; medisinske tjenester for å måle flyten og 
konsistensen i halvfast og flytende materiale med hjelp 
av ultralyd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298474 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801596 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

KELZORVI 
(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, Stortingsgata 8, 0161 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: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298475 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201805934 
(220) Inndato: 2018.05.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RAGNAR LØKEN BØRSHEIM, J. L. MOWINCKELS 
VEI 27, 5145 FYLLINGSDALEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Illustrasjonstjenester; Programmering av 

dataanimasjoner 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298476 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201805423 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Snowminds ApS, Refshalevej 163A, 1.sal, DK-1432 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Tilrettelegging og bestilling av reiser. 
  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; 

utdanning, undervisning og opplæring; faglige 

utdannings- og opplæringstjenester. 
  Klasse 43   Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; 

tilrettelegging av hotellovernatting. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298477 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801089 
(220) Inndato: 2018.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KUNSTEN Å GLEDE UNGDOMSBEDRIFT, c/o 

Kongshavn videregående skole, Kongsveien 30, 0193 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bager; bager for sport; belter (reimer) av lær; lær og 
lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Leker; spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- 

og sportsartikler; juletrepynt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298478 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.26, EM, 017243585 
(210) Søknadsnr.: 201801566 
(220) Inndato: 2018.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INCIPIENTUS ULTRASOUND FLOW 
TECHNOLOGIES AB, c/o RISE AB-Research Institutes 
of Sweden, Frans Perssons Väg 6, SE-41276 
GÖTEBORG, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Måleinnretninger og måleapparater; ultralydapparater 
for måling av flyten og konsistensen i halvfast og 
flytende materiale.  

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
innretninger og instrumenter for måling av flyten og 
konsistensen i halvfast og flytende materiale; 
måleinnretninger og måleapparater for medisinsk bruk. 

  Klasse 42   Måletjenester; materialanalyser; utforming av 
målesystemer; utleie av måleutstyr; testing og analyse 
av materialer; ikke-medisinske tjenester med hensyn til 
bildefremstilling med ultralyd; ikke-medisinske tjenester 
for måling av flyten og konsistensen i halvfast og 
flytende materiale med hjelp av ultralyd.  

  Klasse 44   Medisinske måletjenester; utleie av ultralydapparater 
for diagnoser; utleie av medisinsk utstyr, medisinske 
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anordninger, medisinske apparater og medisinske 
maskiner; medisinske tjenester for å måle flyten og 
konsistensen i halvfast og flytende materiale med hjelp 
av ultralyd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298479 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201715314 
(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: 
 FROST EIENDOM AS, Hornebergvegen 7, 7038 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 POSISJON AS, Ingvald Ystgaards veg 3 A, 7047 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Betong, betong (byggeelementer av-); betong 

(forskaling for-) ikke av metall; byggematerialer, ikke av 
betong; rammeverk for bygninger, ikke av metall; 
reisverk for bygninger, ikke av metall; sement; 
takbekledning, ikke av metall; treplater for bygging; 
treverk, tømmer (bygnings-); veggbekledning [indre ] 
for bygging, ikke av metall; veggbekledninger (ytre) for 
bygging, ikke av metall. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; boligformidling 
[leiligheter]; eiendom forpaktning av fast-); utleie av 
kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet; isolering 
[bygging]; malervirksomhet; muremestervirksomhet; 
reparasjonsvirksomhet. 

  Klasse 39   Lagerplass(utleie av-), lagring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298480 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201715355 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gina Tricot AB, Teknologgatan 2, SE-50338 BORÅS, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Optiske artikler, herunder briller, brilleinnfatninger, 

deler og tilbehør til slike, solbriller. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298481 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.06, EM, 017565557 
(210) Søknadsnr.: 201717123 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Evoke Gaming Ltd, 85 St. John Street, MT-VLT1165 
VALLETTA, Malta 

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

kinematografiske, og optiske apparater og 
instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, landmåling, inspeksjon, 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; 
Mekanismer for myntstyrte spillapparater; Programvare 
for spill; Deksel tilpasset mobiltelefoner; Deksel for 
mobiltelefoner; Spillprogramvare; Utstyr til 
informasjonsteknologi og audiovisuelle varer; 
Dataprogram (nedlastbar programvare); 
Dataspillprogramvare (programvare); Nedlastbar 
programvare. 

  Klasse 28   Spill og leker relatert til hasardspill og spill; 
Juletrepynt; Spill; Kortspill; Brettspill; Spillebrikker; 
Spillmaskiner; Spillmaskiner, spilleautomater; 
Terninger; Spillkonsoller; Myntstyrte spill relatert til 
hasardspill og spill; Brikker (Spill--); Mekaniske spill; 
Spilleautomater for hasardspill; Enarmede banditter 
(spilleautomater). 

  Klasse 41   Utdanning/opplæring; Opplæringsvirksomhet; 
Underholdning; Kulturvirksomhet; Arrangering av 
konkurranser med underholdningsformål; Hasardspill, 
hasardspilltjenester og veddemålstjenester; Levering 
av kasinofasiliteter [hasardspill]; Spilltjenester on-line; 
Informasjonstjenester relatert til interaktive spill; 
Produksjon av sportsarrangementer for 
film/radio/fjernsyn relatert til spill og spilltjenester; 
Produksjon av radio og fjernsynsprogrammer relatert til 
spill og spilltjenester; Spillhaller; Spilltjenester; 
Hasardspilltjenester; Spilltjenester on-line via 
datanettverk; Spilltjenester on-line; 
Veddemålsvirksomhet; Veddemålstjenester; Levering 
av kasinofasiliteter [hasardspill]; Hasardspilltjenester for 
underholdningsformål; Kasino, spill- og 
hasardspilltjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298482 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201717367 
(220) Inndato: 2017.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WineWorld Sweden AB, Box 7471, SE-10392 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfri vin; ikke-alkoholholdige viner.  
  Klasse 33   Viner; vingløgg; vinpunch; vinbaserte aperitiffer; vin 

med brus; tilberedte vincocktails; alkohol svake viner; 
musserende viner; naturlige musserende viner; røde 
viner; søte viner; vin laget på russisk rot [Ogapiju]; vin 
laget på sort bringebær [Bokbunjaju]; vin med økt 
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alkoholstyrke; lav alkoholholdig vin; vinbaserte drikker; 
viner med beskyttet geografisk indikasjon; viner med 
beskyttet opprinnelsesbetegnelse; viner uten 
karbonsyre; hvite viner; musserende røde viner; 
musserende hvite viner; rose viner; musserende 
roséviner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298483 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801087 
(220) Inndato: 2018.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MAAST STUDIO AS, Aamodtalleen 7, 2008 

FJERDINGBY, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298484 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.22, US, 87/731,956 
(210) Søknadsnr.: 201801585 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rockwell Collins, Inc., 400 Collins Road NE, US-
IA52498 CEDAR RAPIDS, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Produkter til innvendig bruk i luftfartøy, nemlig nød-
oksygensystemer for luftfartøypassasjerer og 
flybesetning bestående av oksygenmasker ikke for 
medisinsk bruk, kjemiske oksygengeneratorer, tomme 
oksygenlagringsbeholdere, gasstrykkregulatorer, 
oksygendistribusjonskretser og –styringsenheter, samt 
beskyttende pusteutstyr i form av enheter for å puste 
oksygen;  datasoftware brukt i 
oksygenforsyningssystemer for luftfartøy; 
oksygenforsyningssystemer for luftfartøy bestående av 
høytrykkskomponenter, nemlig oksygenflasker, 
bristeplate, høytrykksmanifold, pyroteknisk utløser og 
reguleringsmekanisme samt lavtrykkskomponenter, 
nemlig lavtrykksmanifold, magnetventiler, trykkbryter og 
passasjermasker; strømstyringsutstyr til innvendig bruk 
i luftfartøy i form av elektroniske og elektromekaniske 
pakker bestående av ledningsnett og kabelnett, 
strømforsyningsinnretninger og energiomformere; 

koaksialkabler; kontrollsystemer for observasjon, 
styring og drift av systemer for jernbane for last og 
sivilpersoner, inneholdende datamaskiner, software og 
videovisningsskjermer; elektroniske 
signaleringsmekanismer, nemlig et togkontrollsystem 
brukt i jernbaneindustrien for å oppdage og kontrollere 
tog, jordfeil, ødelagte skinner, strømfeil, sporvekslere 
og lys.    

  Klasse 11   LED fluorescerende lysrør for bruk i luftfarts-, 
transport- og industrimarkedet; fleksible stålforsterkede 
veggfast belysning for bruk i luftfartøyer for det 
kommersielle, industrielle og taktiske markedet; 
elektriske belysningssystemer for luftfartøyer 
bestående av lamper, elektriske veggfast belysning, 
ledninger og lyskontroller, alt solgt som en enhet; en 
belysningsinnretning for bruk i taktiske vester; 
veggfaste LED-lys for bruk i luftfarts-, transport- og 
industrimarkedet; belysningssystemer for 
luftfartøykabiner samt komponenter derav, nemlig 
vekselstrømspotlys for montering, likestrømspotlys for 
montering, taklys for montering, sidevegglys for 
montering, direktelys for montering, leselys for 
montering, lyskontrollpaneler, lyskontrollenheter, 
elektriske ledninger og kabler samt kabelbunter, alt 
solgt som em enhet; belysningssystemer til innvendig 
bruk i luftfartøy bestående av lys for montering, 
kontrollinnretninger, strømforsynere, filtre for elektrisk 
kraft, ledningsnett og kabelnett; produkter til innvendig 
bruk i luftfartøy, nemlig konstruksjoner og monumenter 
til innvendig bruk i luftfartøyer, nemlig kjøkken solgt 
utstyrt med matlagingsapparater i form av 
oppvarmings- og avkjølingsapparater; produkter til 
innvendig bruk i luftfartøy, nemlig utstyr for matlaging 
og vedlikehold av mat i luftfartøy i form av 
oppvarmings- og avkjølingsapparater for kjøkken, 
innretninger for å lage drikke, samt kjøkkenkjølere; 
elektrisk mat- og drikkeutstyr for flykjøkken, nemlig 
innretninger for å lage kaffe, vannkokere, steke-/koke- 
og varmeovner, kjøleskap og frysere, dispensere for 
varmt vann, drikkedispensere, innretninger for å lage 
varm drikke, og oppvarmingsenheter for mat og drikke; 
toaletter til luftfartøy samt assosierte systemer og 
komponenter, nemlig toalettskåler, toalettseter, 
toalettrammer, toalettspyleventiler, toalettrenseventiler, 
elektroniske kontrollinnretninger for toalettventiler, 
vakuumgeneratorer, lagringstanker til avløpsvann, og 
rør og rørdeler til avløpsvann, solgt sammen som en 
enhet; produkter til innvendig bruk i luftfartøy, nemlig 
toalettrom solgt utstyrt med sanitærfasiliteter i form av 
toaletter og vasker; produkter til innvendig bruk i 
luftfartøy, nemlig drikkevanns- og 
vakuumavfallssystemer bestående av toaletter, vasker, 
rørleggerdeler i form av ventiler og koplinger samt 
rørleggerfiksturer i form av vasker, vannlåser og kraner; 
vakuumavfallssystemer for luftfartøyer bestående av et 
klosett og avfallsbeholdertank; produkter til innvendig 
bruk i luftfartøy, nemlig kontrollustyr for miljøet i 
luftfartøy i form av luftkjøleapparater, varmevekslere 
som ikke er maskindeler, kaldplater i form av 
kjølelegemet for avkjøling av elektronisk utstyr.        

  Klasse 12   Kabinseter til luftfartøy; passasjerseter til luftfartøy; 
sikkerhetsbåndinnretning for luftfartspassasjerer; seter, 
divaner, ottomaner, senger, skrivebord, toalettbord og 
skap, alle designet for installasjon i luftfartøy; 
konstruksjonsdeler for innvendig bruk i luftfartøy, 
nemlig spesialtilpasset gulv, tak og sidevegg i paneler 
av kompositt bestående hovedsakelig av ikke-
metalliske materialer; konstruksjonsdeler eller –
elementer for innvendig bruk i luftfartøy, nemlig 
komposittgulvpaneler bestående av både metalliske og 
ikke-metalliske materialer;  konstruksjonsdeler og –
elementer for innvendig bruk i luftfartøy, nemlig gulv-, 
tak og sideveggkomposittpaneler bestående 
hovedsakelig av metallmaterialer; konstruksjonsdeler 
og –elementer for luftfartøy, nemlig innvendige 
veggkonstruksjoner for bruk i flytoalett, flykjøkken og 
som andre innvendige flyvegger; konstruksjoner og 
monumenter til innvendig bruk i luftfartøy som deler av 
et luftfartøy, nemlig kjøkken, toalettbåser, skillevegger, 
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skap, oppbevaringsbeholdere, klasseinndelere, 
gulvpaneler, takpaneler, sideveggpaneler og 
hvileområde for mannskap; produkter til innvendig bruk 
i luftfartøy, nemlig chassis og kabinetter til bruk med 
miljøkontrollutstyr for luftfartøy og kraftstyringsutstyr for 
luftfartøy; konstruksjonskomponenter for luftfartøy, 
nemlig monteringsbraketter og –innretninger for å feste 
avionikk (luftfartselektronikk) og elektroniske luftbårne 
datamaskiner til luftfartøyets primære struktur.  

  Klasse 37   Tjenester relatert til installasjon, renovering og 
vedlikehold av produkter til innvendig bruk i 
luftfartøykabiner; reparasjon og vedlikehold av utstyr for 
innsatser til kjøkken i luftfartøy.  

  Klasse 38   Luftfartskommunikasjonstjenester via radio- og 
telefonkommunikasjon og dataformidlingsnettverk, 
nemlig tilveiebringe tilgang til data fra private 
kommunikasjonsnettverk slik som 
flyselskapsreserveringssystemer, hoteller, 
bilutleiefirmaer, offentlige systemer og internasjonale 
sivile luftfartsmyndigheter; teledatabehandling, nemlig 
kombinering av telekommunikasjon og dataoperasjoner 
som interagerer i automatisk mottak og overføring av 
data og informasjon; avansert 
jernbanetelekommunikasjon, nemlig overføring av tale, 
data og video via kommunikasjonssystemer som 
integrerer transportstyringssystemer, feltenheter og 
mobilsystemer for å støtte transportoperasjonsmiljøer; 
satellittkommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
tale, data og lyd; kringkasting av 
kommunikasjonstjenester, nemlig kringkasting og 
levering av elektronisk post, telefaks og tekstmeldinger 
og telefonbaserte talemeldinger til andre via satellitt; 
tilveiebringe flerbrukertilgang til internett til 
flypassasjerer; elektronisk overføring av meldinger og 
data; nød- og katastrofekommunikasjonstjenester, 
nemlig radiokommunikasjonstjenester for å tilveiebringe 
radiokommunikasjon via lang rekkevidde, utover 
linjeteknologi mellom radioer og radio-til-
telefonkommunikasjon når tradisjonelle og primære 
kommunikasjonssystemer har feilet eller ikke er 
tilgjengelige, ved hjelp av enten direkte tilkobling eller 
operatørassistert tilkobling; tilveiebringe elektronisk 
overføring av datakommunikasjon og 
meldingsvekslingstjenester til flyselskapindustriforetak, 
deres handelspartnere og tjenesteleverandører og 
myndigheter; luft-til-bakke-til-luft-radiotjenester innenfor 
luftfart; luftfartskommunikasjonstjenester  

  Klasse 39   Tilveiebringe databaser innen området for 
flyreiseinformasjon; elektronisk lagring av data innenfor 
området for forretninger, nyheter, vær, spill, musikk, 
filmer, reiser og emner av allmenn interesse; 
tilveiebringe ankomst- og avgangsinformasjon for 
flyreiser; tilveiebringe en nettside med interaktive kart; 
flyplasstjenester.   

  Klasse 42   Produktutvikling for eksisterende kjøkkeninnsatsutstyr 
for luftfartøy; tilveiebringe vær- og metrologisk 
informasjon til flyplasser, flyplasspersonell, flyveledere, 
metrologiske tjenesteleverandører, offentlige etater og 
piloter over et privat nettverk og det nasjonale 
luftfartsværtjenestenettverket; integrering av 
datasystemer; datastyrt informasjonssøkingstjenester i  
form av søkemotorer for å hente data innen områdene 
for forretninger, nyheter, vær, spill, musikk, film, reise 
og emner av generell interesse, ingeniør- og 
forskningstjenester innen området for elektroniske, 
fysiske og organisatoriske systemer;  konsultasjons- og 
ingeniørforskningstjenester, inkludert systemarkitektur, 
innen området for elektroniske-, fysiske- og 
organisatoriske systemer.  

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester, nemlig å tilveiebringe 
sikkerhetskontrolltjenester for personer og bagasje på 
flyplasser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298485 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201801577 
(220) Inndato: 2018.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 OSLO AKERSHUS SIKKERHETSSELSKAP AS, 
Caspar Storms vei 12, 0664 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 45   Etterforsknings og bevoktningstjenester relatert til den 

fysiske sikkerheten for mennesker og eiendeler; 
sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av eiendeler 
og mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298486 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201713894 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HAVIK LEIF, Postboks 30, 7291 STØREN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering av kurs innen bevisstgjøring og 

meditasjon; utførelse av opplæringskurs innen 
bevisstgjøring og meditasjon; organisering av kurs og 
utførelse av kurs innen synske tjenester; organisering 
av kurs og utførelse av kurs innen helse; coaching og 
veiledning; tjenester relatert til meditasjon, nemlig 
opplæring i  meditasjonsteknikker, pusteteknikk, 
avfokusering og gi slipp på kontrollbehov.  

  Klasse 44   Bevisstgjøringstjenester, nemlig 
terapi/psykologtjenester for å skape selvinnsikt hos 
deltaker/pasient. 

  Klasse 45   Synske tjenester; medium-tjenester, nemlig bistand i å 
oppnå kontakt med sin spirituelle verden/tilstand. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298487 
(151) Reg.dato.: 2018.05.25 
(210) Søknadsnr.: 201713876 
(220) Inndato: 2017.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OsloMet, Postboks 4  St.Olavs Plass, 0130 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 26   Buttons, hårbånd, armbind, bånd, elastiske bånd, 
pyntebånd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298488 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201800606 
(220) Inndato: 2018.01.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LINK arkitektur AS, Kirkegata 4, 0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av prosjekter i forbindelse med 

bærekraftige og miljøvennlige bygg, 
landskapsarkitektur og tekniske systemer i bygg; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter i 
forbindelse med bærekraftige og miljøvennlige bygg, 
landskapsarkitektur og tekniske systemer i bygg. 

  Klasse 37   Prosjektering i forbindelse med tekniske systemer i 
bygg. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; arkitektplanlegging og 
rådgivningstjenester; arkitektkonsultasjoner; 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); prosjektering i 
forbindelse med byggevirksomhet; prosjektering i 
forbindelse med bærekraftige og miljøvennlige bygg, 
landskapsarkitektur og tekniske systemer i bygg; 
klargjøring av rapporter i forbindelse med tekniske 
prosjektstudier for byggeprosjekter i forbindelse med 
bærekraftige og miljøvennlige bygg, 
landskapsarkitektur og tekniske systemer i bygg; 
tekniske forskningsprosjekter og studier i forbindelse 
med bærekraftige og miljøvennlige bygg, 
landskapsarkitektur og tekniske systemer i bygg; 
utførelse av tekniske prosjektstudier for 
byggeprosjekter i forbindelse med bærekraftige og 
miljøvennlige bygg, landskapsarkitektur og tekniske 
systemer i bygg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298489 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801579 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COSMOPOLITE SCENE, Vogts gate 64, 0477 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3201 

SANDEFJORD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Arrangering av veldedighetsinnsamlinger ved 
musikkarrangementer. 

  Klasse 41   Arrangement, organisering, produksjon, presentasjon 
og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og 
andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper. Filmfremvisning. Organisering av 
fester. 

  Klasse 43   Bar- og restauranttjenester. Kafé- og 
kafeteriatjenester. Puber. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298490 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801603 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ARYAN HOLDING GROUP AS, Glemmengata 31 B, 

1608 FREDRIKSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; Applikasjonsprogramvare; 
Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
Databehandlingsprogrammer; Datamaskinvare for 
telekommunikasjon; Datamaskinvare og programvare; 
Datamaskinvare og programvare for databasestyring; 
Datamaskinvare og programvare for levering av sikker 
fjerntilgang til data- og kommunikasjonsnettverk; 
Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
Dataprogrammer for databehandling; Dataprogramvare 
for applikasjon- og databaseintegrering; 
Dataprogramvare for behandling av digitale bilder. 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; Administrasjon av 
forsyningskjeder; Administrasjon av handelstjenester; 
Administrasjon av kundeklubber; Administrasjon av 
lojalitetsprogrammer for forbrukere; Administrasjon av 
lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller 
incentiver; Administrativ ordrebehandling; 
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Administrative tjenester; Analyse av forretningsdata; 
Annonse- og reklamevirksomhet; Annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre; Annonsering av 
forretningsnettsteder; Annonsering for rekruttering av 
personale; Annonsering for rekrutteringsformål; 
Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
Annonsering på internett for andre; Annonsering via 
mobilnettverk; Bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; Databehandling; Datastyrte 
regnskapstjenester; Formidling av annonse- og 
reklamemateriell; Formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; 
Informasjonstjenester vedrørende annonsering. 

  Klasse 38   Automatisk overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; Brukertilgang til 
dataprogrammer i datanettverk; Brukertilgang til et 
globalt datanettverk og nettsteder som inneholder 
informasjon om et bredt utvalg av emner; Brukertilgang 
til informasjon på internett; Brukertilgang til 
informasjonstjenester som er tilgjengelig på internett og 
andre datanettverk; Brukertilgang til internett 
[tjenesteleverandører]; Brukertilgang til plattformer på 
internett; Brukertilgang til portaler på internett; 
Brukertilgang til søkemotorer; Dataassistert overføring 
av beskjeder og bilder; Datakommunikasjonstjenester 
for overføring av informasjon; 
Datakommunikasjonsvirksomhet; 
Datanettverkkommunikasjonstjenester; 
Dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; 
Datastyrt overføring av meldinger; Datastyrte 
kommunikasjonstjenester; Datatelefonitjenester; Digital 
overføring av data; Digital overføring av data via 
internett; Digitale overføringstjenester for lyd- og 
videodata; Elektronisk overføring av bilder, fotografier, 
grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt 
datanettverk; Elektronisk overføring av data og 
dokumenter via dataterminaler og elektroniske enheter; 
Elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; 
Elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, 
bilder, dokumenter, meldinger og data; Elektroniske 
kommunikasjonstjenester; 
Mobilkommunikasjonstjenester; Overføring av data, 
meldinger og informasjon; Overføring av data-, lyd-, 
video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og 
streamede filer over et globalt datanettverk; Overføring, 
kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og 
bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; 
Personsøkertjenester; Telefontjenester; 
Telekommunikasjon; Telekommunikasjonsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298491 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.30, US, 87/589,996 
(210) Søknadsnr.: 201801600 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare;  dataoperativsystemprogramvare;  
datasurfingprogramvare;  dataprogramvare for levering 
av tilgang til internett;  datamaskinvarer (hardware);  
datamaskiner;  stasjonære datamaskiner;  bærbare 
datamaskiner;  nettbrett;  smarttelefoner;  
mobiltelefoner;  personlige håndholdte enheter;  etuier 
til mobiltelefoner og smarttelefoner;  beskyttende 
deksler for mobiltelefoner og smarttelefoner;  

dataperiferiutstyr, nemlig høyttalere, håndfri enheter, 
hodetelefoner, ørepropper, tastatur, ladere, batterier, 
strømadaptere, pekepenner og ledninger;   deksler og 
etuier til elektroniske enheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298492 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201713901 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stadium AB, Norra Promenaden 63, SE-60160 

NORRKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Vesker; bager; ryggsekker; sportsvesker for alle 

formål; sportsbager. 
  Klasse 25   Klær; hodeplagg; fottøy. 
  Klasse 35   Informasjonstjenester vedrørende kommersiell handel 

og salg; produktinformasjon for konsumenter; 
tilveiebringelse av konsumentinformasjon om varer og 
tjenester; markedsføringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298493 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801580 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COSMOPOLITE SCENE, Vogts gate 64, 0477 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3201 
SANDEFJORD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Arrangering av veldedighetsinnsamlinger ved 

musikkarrangementer. 
  Klasse 41   Arrangement, organisering, produksjon, presentasjon 

og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og 
andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper. Filmfremvisning. Organisering av 
fester. 

  Klasse 43   Bar- og restauranttjenester. Kafé- og 
kafeteriatjenester. Puber. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298494 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201715678 
(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: 
 Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrand, 5281 

VALESTRANDSFOSSEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet knyttet til 

fast eiendom og bygninger, installasjonsvirksomhet 
knyttet til innretninger i fast eiendom. 

  Klasse 42   Planlegging og rådgiving vedrørende bygging; 
plantegning i forbindelse med bygging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298495 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201800585 
(220) Inndato: 2018.01.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INVESTERA AS, Storebotn 70, 5309 KLEPPESTØ, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; Bistand for 

ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved 
forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om 
forretninger; Forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretnings- 
og forbruksinformasjon- og rådgivning; 
Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; Forretningsevaluering; 
Forretningsundersøkelser; Fremskaffelse av 
kommersiell og forretningskontaktinformasjon; 
Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; Økonomisk planlegging; 
Økonomiske beregninger; Rådgivning for 
forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; 
Regnskapsanalyser. 

  Klasse 36   Bestyrelse av familiestiftelser; Børsnoteringer; 
Deponering av verdipapirer; Finansanalyser; Finansiell 
virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med 
selskapsavvikling; Finansieringstjenester; 
Finansieringstjenester for byggeprosjekter; 
Finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; 
Finansinformasjon; Finansrådgivning; 
Fondsinvestering; Forvaltning av formuer; 
Kapitalinvesteringer; Konsulentbistand i 

skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Meglervirksomhet; 
Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i 
forsikringsspørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; 
Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast 
eiendom]; Utleie av leiligheter; Veiledning i 
skattespørsmål. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298496 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201714998 
(220) Inndato: 2017.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HAUGE AQUA AS, Storeneset 22 A, 5915 HJELMÅS, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 FLUGES PATENT AS, Postboks 27, 1629 GAMLE 

FREDRIKSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 22   Fiskemerder for fiskeoppdrett. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; markedsføring knyttet til klassene 22, 42 
og 44. 

  Klasse 42   Tekniske rådgivningstjenester, planlegging; 
rådgivningstjenester relatert til fiskeoppdrettsanlegg; 
tekniske konstruksjonstjenester. 

  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298497 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201806542 
(220) Inndato: 2018.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WESTCOAST HOLDING AS, Vikebakkvegen 5, 6065 
ULSTEINVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Klær og hansker for bruk ved sveising for beskyttelse 

mot ulykker og skader; Vernehansker 
  Klasse 25   Hansker [bekledning] 
  Klasse 28   Fiskehansker 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298498 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201806541 
(220) Inndato: 2018.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PTRO, Gulaksveien 4, 4017 STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Radiokommunikasjon 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298499 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201716085 
(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: 
 Ambea Sverige AB, Box 1565, SE-17129 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, SE-11411 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk.     

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

  Klasse 35   Administrasjon av sykehjem, sykehus og klinikker; 
utleie av personell.    

  Klasse 37   Hjemomsorg i form av rengjøring, klesvask og annet 
husholdningsarbeid.   

  Klasse 41   Rekreasjonstjenester for eldre; veiledning og 
instruksjon i helse- og omsorgstjenester.   

  Klasse 43   Hjem for eldre.   
  Klasse 44   Handicappomsorg, hjemomsorg i form av enkle 

helsetjenester, helsevesen, bedriftshelsetjeneste, 
kiropraktiske tjenester, legetjenester, 
naprapatstjenester, primæromsorg, psykiatrisk omsorg, 
psykologiske tjenester, rehabilitering, fysioterapi, 
sykehjem, sykehus, sykepleietjenester , lukket omsorg, 
spesialistpleie og tannpleie; drift av sykehjem, sykehus 
og klinikker; eldreomsorg; rådgivning om personlig 
velferd for eldre [helse]; råd om eldres medisinske 
behov; helsetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298500 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.20, EM, 017495722 
(210) Søknadsnr.: 201715636 
(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: 
 O’Learys Trademark AB, Sveavägen 168, SE-11346 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, SE-11411 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Porselenserviser; Kobber og krus; Drikke glass 
  Klasse 25   Klær; Skjortebluser; Strømper; Skyggeluer; Strikkede 

luer; Gensere; Trykte t-skjorter; Baseball-hatter; T-
skjorter 

  Klasse 29   Kjøttvarer [bearbeidet]; Meieriprodukter; Egg; 
Spiselige oljer; Grønnsaker, tørkede; Grønnsaker, 
hermetiske; Syltetøy; Geleer, spiselige; fisk; ferskt kjøtt; 
tørket kjøtt; kokt kjøtt; stekt kjøtt; frossen kjøttprodukter; 
smakstilsatte oljer; syltet grønnsaker; behandlet 
grønnsaker; frosne grønnsaker. 

  Klasse 30   Spiselige sauser; sauser; kaffe; te; kakao; mel; 
Frosset bakverk; iskrem; honning; sirup; Smaksatt 
sirup; Sirup for mat; gjær; bakepulver; salt; eddik; 
Smaksatt eddik; Krydder. 

  Klasse 31   Ubearbeidet frokostblanding; Friske frukter, nøtter, 
grønnsaker og urter; korn. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdig øl; Øl og bryggeriprodukter; 
Mineralvann; Ikke-alkoholholdige fruktdrikker; Ikke-
alkoholholdige drikkevarer; Ikke-alkoholholdige 
kullsyreholdig drikkevarer; juice; Kullsyreholdig juicer; 
Konsentrater til produksjon av brus; Konsentrater til 
produksjon av drikkevarer 

  Klasse 41   Underholdning tjenester; Underholdning; 
Underholdning informasjon; Booking av underholdning.

  Klasse 43   Catering tjenester for servering av mat; Servering av 
mat og drikke; Restaurant tjenester for servering av fast 
food; Servering av mat og drikke på restauranter; 
Servering av mat og drikke fra mobile kjøretøy; 
Restauranter; Restaurant tjenester; Restaurant 
reservasjoner tjenester; Restaurant informasjon 
tjenester; Sete booking på restaurant. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298501 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801616 
(220) Inndato: 2018.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Forskningsråd, Postboks 564, 1327 LYSAKER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Barnebøker; bøker; magasiner [tidsskrifter]; 
instruksjons- og undervisningsmateriell.  

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
informasjon vedrørende utdannelse; 
opplæringsvirksomhet; organisering av konkurranser 
[utdanning eller underholdning]; utgivelse av brosjyrer; 
utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
utgivelse av trykksaker; 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; informasjon og formidling av 
forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298502 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201717047 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WineWorld Sweden AB, Box 7471, SE-10392 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfri vin; ikke-alkoholholdige viner. 
  Klasse 33   Viner; vingløgg; vinpunch; vinbaserte aperitiffer; vin 

med brus; tilberedte vincocktails; alkohol svake viner; 
musserende viner; naturlige musserende viner; røde 
viner; søte viner; vin laget på russisk rot [Ogapiju]; vin 
laget på sort bringebær [Bokbunjaju]; vin med økt 
alkoholstyrke; lav alkoholholdig vin; vinbaserte drikker; 
viner med beskyttet geografisk indikasjon; viner med 
beskyttet opprinnelsesbetegnelse; viner uten 
karbonsyre; hvite viner; musserende røde viner; 
musserende hvite viner; rose viner; musserende 
roséviner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298503 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201717091 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Acetum S.p.A, Via Sandro Pertini, 440, IT-41032 
CAVEZZO (MO), Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Spiselige oljer, matoljer; pesto. 
  Klasse 30   Eddik, vinaigre; balsamico, balsamicoeddik; 

epleeddik; balsamico, balsamicoeddik glasurer; sauser; 
dressinger til mat; salatdressinger; smakstilsetninger, 
krydder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298504 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801526 
(220) Inndato: 2018.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Resia AB, Kruthusgatan 17, SE-41104 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

reklame- og markedsføringsmateriell; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 

  Klasse 36   Elektroniske overføring av betalingsmidler for 
reisebyråer; utstedelse av gavekort, kuponger og 
verdikuponger; utstedelse av gavekort- og -sjekker; 
gavekort og- sjekker (utstedelse av-); 
reiseforsikringstjenester. 

  Klasse 39   Bestilling av billetter; anskaffelse av billetter som gir 
innehaveren mulighet til å reise; bestilling av 
reisebilletter; bestilling av sightseeingturer; bestilling av 
leiebiler; reiser (bestilling av-); bestilling av reiser; 
bestilling av flybilletter; bestilling av båtreiser; bestilling 
av fly; bestilling av flytransporter; bestilling av 
fergetransporter; bestilling av cruise; bestilling av 
togtransporter; bestilling av flyreiser; bestilling av 
togbilletter; bestilling av transporter; transporter 
(bestilling av-); bestillingstjenester vedrørende 
flytransporter; bestillingstjenester for bilutleie; 
reisebyråtjenester og bestillingstjenester; 
bestillingstjenester vedrørende sjøtransporter; tjenester 
for bestilling av reiser; bestilling av plasser for reiser; 
bestilling av hytteplasser for reiser; bestillingstjenester 
vedrørende reiser til sjøs; reservasjons- og 
bestillingstjenester for transport; bestillingstjenester 
vedrørende transport til lands; bestillingstjenester 
vedrørende reiser på land; bestillingstjenester 
vedrørende transport med båt; billett- og 
bestillingstjenester vedrørende rundreiser; billett- og 
bestillingstjenester vedrørende reiser; bestilling av 
transporter med langreisebuss; billettjenester for reiser; 
planlegging av reiser; billettbestilling for reiser; 
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billettbestillingstjenester for reiser; informasjon 
vedrørende reiser; arrangement av reiser; organisering 
og formidling av reiser; organisering og gjennomføring 
av reiser; organisering av reiser og båtturer; 
organisering av reiser; organisering av reiser med 
langreisebusser; organisering av reiser med turistbuss; 
organisering av reiser samt informasjon dertil on-line; 
organisering av reiser til og fra hotell; organisering av 
sightseeing-reiser [transport]; billettbestillinger 
vedørende reiser; organisering av reiser; informasjon 
vedrørende reiser og rundturer; databaserte 
informasjonstjenester vedrørende reiser; 
fartøyscruisetjenester [reiser]; reisebyråtjenester for 
reiser til sjøs; reisebyråtjenester for organisering av 
reiser; plass og billettbestillinger vedrørende reiser; 
reisebyråtjenester vedrørende reiser med buss; 
reisebyråtjenester (organisering av reiser); reiser og 
passasjertransporter; reservasjonstjenester vedrørende 
reiser; organisering av forretningsreiser; 
reisebyråtjenester vedrørende forretningsreiser; 
charterflytjenester; reisebyråtjenester, nemlig 
reservasjoner og bestillinger av transporter; 
reisebyråtjenester for organisering av reiser; 
reisebyråtjenester vedrørende reiser med buss; 
reisebyråtjenester for organisering av feriereiser; 
organisering av rundturer (reisebyråtjenester); 
reisebyrå- og rundtursagenturtjenester; 
reisebyråtjenester, reisebyråer; leiebiltransporter. 

  Klasse 41   Formidling av billetter til underholdningsarrangement; 
bestillingstjenester vedrørende billetter og 
arrangementer; tjenester vedrørende anskaffelse av 
billetter for sportsarrangementer; bestilling og salg av 
billetter til idrettsarrangementer; bestilling av billetter til 
teater- og andre fornøyelsesforestilinger; 
underholdningstjenester; underholdningsinformasjon; 
underholdning; billettbyråtjenester [underholdning]; 
rådgivningstjenester vedrørende underholdning; 
informasjon om underholdning; informasjon vedrørende 
underholdning; informasjonstjenester vedrørende 
underholdning; telefoninformasjonstjenester 
vedrørende underholdning; spredning av 
underholdningsmateriell; tilveiebringelse av informasjon 
vedørende underholdning; billettreservasjon og -
bestilling for underholdning, sportslige og kulturelle 
arrangementer; arrangement av billettbestilling for 
show og andre underholdningsarrangementer; 
informasjon innen området for underholdning ved hjelp 
av et globalt datanett; bestilling av underholdning; 
bestilling av teaterbilletter; bestilling av konserter; 
bestillingskontor for teaterbilletter; bestillingsbyråer 
vedrørende konsertbilletter; bestillingstjenester for 
underholdning; bestillingstjenester for konsert billetter; 
bestillingstjenester for teatre; bestillingskontortjenester 
for teaterbilletter; bestilling av sitteplasser til show og 
bestilling av teaterbilletter; bestilling av plasser for show 
og idrettstilstelninger; bestillingtjenester for konsert- og 
teaterbilletter; reservasjon av konsertbilletter; 
konferansetjenester; organisering av konferanser; 
organisering av utdanningsrelaterte konferanser; 
konferanser, utstillinger og seminarer; arrangement og 
avholdelse av konferanser; organisering og avholdelse 
av konferanser; arrangement av konferanser for 
rekreasjonsformål; arrangement av konferanser 
vedrørende kulturaktiviteter; arrangement og ledelse av 
konferanser; arrangement av møter og konferanser; 
arrangement av seminarer og konferanser; informasjon 
vedrørende underholdning via direktetilkobling fra en 
database eller fra internet; tjenester vedrørende 
underholdning tilveiebrakt via direktetilkobling til en 
database eller til internet. 

  Klasse 43   Bestilling av rom; bestilling av hotellinnkvartering; 
bestilling av hotellosji; bestillingstjenester for hotellrom; 
bestillingstjenester vedrørende hotellrom; 
bestillingstjenester av hotellrom; reservasjoner for 
bestilling av losji; byråer for bestilling av hotell; 
bestilling av hotellrom for reisende; bestilling av losji for 
reisende; byråer for bestilling av ferielosji; reservasjon 
av turistinnkvarteringer; reservasjon av hotellrom; 
reservasjon av midlertidig innkvartering; reservasjoner 

og bestillinger av restauranter og måltider; 
tilveiebringelse av konferanserom; tilveiebringelse av 
kortvarig opphold for møter; kortvarig opphold i 
tilknytning til møter; reisebyråtjeneste for organisering 
av kortvarig opphold; reisebyråtjenester for bestilling av 
hotellopphold; reisebyråtjenester for bestilling av 
innkvartering; reisebyråtjenester vedrørende 
hotellbestilling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298505 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.15, EM, 016721748 
(210) Søknadsnr.: 201714975 
(220) Inndato: 2017.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY Verman AB, Pl 146, FI-04201 KERVO, Finland 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Parfymevarer; eteriske oljer. 
  Klasse 5   Dietetiske næringsmidler tilpasset for medisinske 

formål; dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk; 
dietetiske stoffer tilpasset for veterinær bruk; 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker; kosttilskudd for dyr; vitaminpreparater; 
næringstilskudd; protein-kosttilskudd; enzym-
kosttilskudd; enzympreparater for medisinske formål; 
dietetiske drikkevarer tilpasset for medisinske formål; 
medisinske drikker; bakteriologiske preparater for 
medisinsk og veterinær bruk; pastiller for farmasøytiske 
formål; medisinske søtsaker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298506 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201805850 
(220) Inndato: 2018.05.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NICOLAI SOLHEIM PROJECTS, Angerstveien 22A, 

1349 RYKKINN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; Dataprogramvareprodukter; 
Programvare 

  Klasse 35   Personalrådgivning; Personalledelse; 
Personaladministrasjon; Konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende utplassering, 
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rekruttering og administrasjon av personale; Statistisk 
analyse og rapportering 

  Klasse 42   Dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; 
Dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og 
-rapportering 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298507 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801601 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PTX AS, Skovveien 3, 0257 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

sportsartikler, juletrepynt. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298508 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.12, EM, 017585481 
(210) Søknadsnr.: 201717094 
(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: 
 Svenska Technoferm AB, Greta Arwidssons Väg 21, 

SE-11419 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester 

innen kjemi; forskning og utvikling innen bioteknologi; 
biokjemiske tekniske tjenester; tekniske testtjenester; 
bioteknologisk testing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298509 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.12, EM, 017585464 
(210) Søknadsnr.: 201717093 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Svenska Technoferm AB, Greta Arwidssons Väg 21, 
SE-11419 STOCKHOLM, Sverige 

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

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester 
innen kjemi; forskning og utvikling innen bioteknologi; 
biokjemiske tekniske tjenester; tekniske testtjenester; 
bioteknologisk testing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298510 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201715762 
(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: 
 Ahlsell AB (publ), Rosterigränd 12, SE-11798 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Lim, ikke for kontor eller husholdningsbruk; kjemiske 

lim produkter; kjemiske sammensetninger for 
forsegling; kjemiske preparater for forsegling; kjemiske 
tetningsmidler for flater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298511 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201806540 
(220) Inndato: 2018.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAND CORP, c/o Truls Wiel Camilla Colletts vei 13A, 

0258 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; Tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konserter; Organisering av 
show og konserter; Organisering og presentasjon av 
show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; Organisering, 
produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298512 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201717099 
(220) Inndato: 2017.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB, SE-41296 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; vesker; bager; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
attachékofferter; lommebøker; reisegarderober; 
håndvesker; kofferter; nøkkelpunger [lærvarer]; 
stresskofferter; ryggsekker; skolevesker; 
visittkortholdere. 

  Klasse 21   Glassvarer, porselen og keramikk, ikke tilhørende 
andre klasser; flasker; termosflasker; drikkeglass; 
flaskeåpnere; eggbeger; korketrekkere; lysestaker, ikke 
av edelt metall; mugger, ikke av edelt metall; 
toalettmapper (innredet); lommelerker, ikke av edelt 
metall; reiselommelerker; seidler, ikke av edelt metall; 
skohorn; kuvertbrikker, ikke av papir, andre enn duker; 
ølmugger. 

  Klasse 25   Klær; hodeplagg; fottøy. 
  Klasse 41   Undervisning/utdannelse; arrangering av 

veiledning/instruksjon; arrangering av utstillinger for 
kulturelle eller utdannelsesformål; arrangering og 
ledelse av konferanser; arrangering og ledelse av 
seminarer; arrangering og ledelse av symposier; 
utgiving av bøker; sensortjenester; filmproduksjon; 
utdannelsesinformasjon; publisering av tekster (ikke 
reklametekster); yrkesveiledning. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; arkitektvirksomhet; industriell 
formgiving; ingeniørtjenester; konstruksjonstegning; 
kjemiske analyser; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
miljøbevaring; maskintegning; materialtesting; tekniske 

prosjektstudier; tekstiltesting. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298513 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201801511 
(220) Inndato: 2018.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KANSAI PAINT CO., LTD., 33-1, Kanzaki-cho, JP-661-
8555 AMAGASAKI-SHI HYOGO, Japan 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker, pigmenter, fortynningsmidler 

for maling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298514 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201715291 
(220) Inndato: 2017.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FJORD PANEL AS, Indre Torvund, 6947 LAVIK, Norge

(740) Fullmektig: 
 FLUGES PATENT AS, Postboks 27, 1629 GAMLE 

FREDRIKSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Laminatgulv [ikke av metall]; Skillevegger [ikke av 
metall]. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; markedsføring knyttet til de ovennevnte 
varer og tjenester i klasse 19 og 37. 

  Klasse 37   Installasjon av skipsinteriør. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298515 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201711395 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mak Enterprises AS, Vogts gate 39, 0474 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Bevertning og tilberedning av mat og drikke; 

restaurant; hoteller; kafeer; Take-awaytjenester for mat; 
Take-awaytjenester for fast-food; matservering fra 
matbiler (foodtrucks). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298516 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201711396 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mak Enterprises AS, Vogts gate 39, 0474 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Bevertning og tilberedning av mat og drikke; 

restaurant; hoteller; kafeer; Take-awaytjenester for mat; 
Take-awaytjenester for fast-food; matservering fra 
matbiler (foodtrucks). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298517 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201713145 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Samskip Holding B.V., Waalhaven Oostzijde 81, NL-

3087BM ROTTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; Import- og eksportagenturer, inkludert 
konsulenttjenester. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; herunder informasjon og 
konsulenttjenester vedrørende forsikring; finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; tollklareringstjenester, nemlig å yte bistand til 
andre i forbindelse med utfylling av tolldeklarasjoner. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; herunder transport av møbler, 
leveringstjenester; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298518 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201717350 
(220) Inndato: 2017.12.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MASKINPARTNER AS, Solheimsvegen 10, 2613 

LILLEHAMMER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Gatefeiingstjenester; gaterengjøring; 
snøfjerningstjenester; utgravingstjenester; utleie av 
anleggs- og byggeutstyr;vaktmestertjenester i form av 
rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet; vedlikeholdstjenester. 

  Klasse 39   Frakt [varetransport]; transport. 
  Klasse 44   Hagetjenester; landbruks-, hagebruks- og 

skogbrukstjenester; anleggsgartnertjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298519 
(151) Reg.dato.: 2018.05.28 
(210) Søknadsnr.: 201805884 
(220) Inndato: 2018.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HVERDAGSLIG AS, Postboks 3066 Elisenberg, 0207 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Ølkrus 
  Klasse 32   Øl 
  Klasse 43   Kafé-, kafeteria- og restauranttjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298520 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201710831 
(220) Inndato: 2017.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stadium AB, Norra Promenaden 63, SE-60160 
NORRKÖPING, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Vesker; bager; ryggsekker; sportsvesker for alle 
formål; sportsbager. 

  Klasse 25   Klær; hodeplagg; fottøy. 
  Klasse 35   Informasjonstjenester vedrørende kommersiell handel 

og salg; produktinformasjon for konsumenter; 
tilveiebringelse av konsumentinformasjon om varer og 
tjenester; markedsføringstjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298521 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201714227 
(220) Inndato: 2017.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAM’S CLUB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8TH ST., US-
AR72716 BENTONVILLE, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel av bildeler, -utstyr og -tilbehør; 
detaljhandel av bakervarer; detaljhandel av matvarer 
og delikatesser; detaljhandel av dagligvarer, nemlig 
mel, sukker og hermetisert mat, samt drikkevarer, 
alkohol, søtsaker, toalettsaker, rengjøringspreparater 
og -artikler; detaljhandel av apotekvarer; detaljhandel 
av optiske produkter; detaljhandelstjenester omfattende 
elektronikk, nemlig alarmklokker, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, monitorer, TV’er, bærbare 
datamaskiner, kameraer og videokameraer, 
hjemmekinoanlegg, hodetelefoner, GPS-enheter, 
datamaskiner og  elektroniske nettbrett, 
husholdningsmaskiner og -apparater, innendørsmøbler 
og utemøbler, interiørdekorasjon, nemlig lamper og 
lysarmaturer, gardiner og persienner, tepper, 
bilderammer, kunstige planter, romdelere, klokker, 
varer, kunst og veggdekor, puter, duftlys, klesstenger, 
og speil, leker, sportsutstyr, friluftsutstyr, nemlig 
campingutstyr, telt, baldakiner og presenninger, 
kjølebagger og –esker, matlagningsutstyr (gryter, 
stekespader, sleiver, stekepanner, tekanner) for 
utendørs bruk, soveposer, lykter og lanterner, 
ryggsekker, verktøy, kikkerter og metalldetektorer, 
produkter for helse, skjønnhet og personlig pleie, 
husholdningsartikler, nemlig skittentøyskurver, hyller og 
skuffer til skap, kurver og søppelkasser, strykejern og 
strykebrett, servise, håndklær og rengjøringsutstyr, 
klær, produkter for terrasse/patio, hage, plenpleie og 
landskapsarbeid, nemlig gjødsel, herbicider, 
gressklippere, bladblåsere, trimmere, kantklippere, 
motorsager, vannslanger, snøfresere, og salt- og 
gjødselspredere, boligutbedringsprodukter, nemlig 
VVS-system, verktøy, maskinvare (hardware), 
alarmsystem, låser, generatorer, gulv, og maling og 
byggematerialer, produkter for grilling, nemlig grill, 
røykgrill, grillplater, grillbrensel og kull, 
underholdningsopptak (entertainment recordings), 
videospill, bøker og publikasjoner, musikkinstrumenter, 
kontorrekvisita, produkter for kunst og håndverk, 
bursdags- og høytidsprodukter, nemlig papirtallerkener, 
papirkopper, papirhatter, plastikk-kopper, plastikk-
tallerkener, kniver, gafler og skjeer i plast, gavepapir, 
bånd og sløyfer, papir-lommetørklær, gratulasjonskort, 
gavekort, gaveesker, gaveposer, kunstige juletrær, 
kunstige kranser, juletreføtter, juletrepynt og snøkuler, 
smykker, produkter for kjæledyr, nemlig kasser, spise- 
og drikkeboller, bur, leker til kjæledyr, klær til kjæledyr, 
senger for kjæledyr, porter for kjæledyr, medisin til 
kjæledyr og mat til kjæledyr;  gaveregister og 
bestillingstjenester; online detaljhandel av bildeler, -
utstyr og -tilbehør; online detaljhandel av bakervarer; 
online detaljhandel av matvarer og delikatesser; online 
detaljhandel av dagligvarer nemlig mel, sukker og 
hermetisert mat, samt drikkevarer, alkohol, søtsaker, 
toalettsaker, rengjøringspreparater og –artikler; online 
detaljhandel av apotekvarer; online detaljhandel av 
optiske produkter; online detaljhandelstjenester 
omfattende elektronikk, nemlig alarmklokker, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, monitorer, TV’er, 

bærbare datamaskiner, kameraer og videokameraer, 
hjemmekinoanlegg, hodetelefoner, GPS-enheter, 
datamaskiner og  elektroniske nettbrett, 
husholdningsmaskiner og -apparater, innendørsmøbler 
og utemøbler, produkter for terrasse/patio, hage, 
plenpleie og landskapsarbeid, nemlig produkter for 
terrasse/patio, hage, plenpleie og landskapsarbeid, 
nemlig gjødsel, herbicider, gressklippere, bladblåsere, 
trimmere, kantklippere, motorsager, vannslanger, 
snøfresere, og salt- og gjødselspredere, produkter for 
grilling, nemlig grill, røykgrill, grillplater, grillbrensel og 
kull, boligutbedringsprodukter, nemlig VVS-system, 
verktøy, maskinvare (hardware), alarmsystem, låser, 
generatorer, gulv, og maling og byggematerialer,   
interiørdekorasjon, nemlig lamper og lysarmaturer, 
gardiner og persienner, tepper, bilderammer, kunstige 
planter, romdelere, klokker, varer, kunst og veggdekor, 
puter, duftlys, klesstenger, og speil, leker, sportsutstyr, 
friluftsutstyr, nemlig campingutstyr, telt, baldakiner og 
presenninger, kjølebagger og –esker, 
matlagningsutstyr (gryter, stekespader, sleiver, 
stekepanner, tekanner) for utendørs bruk, soveposer, 
lykter og lanterner, ryggsekker, verktøy, kikkerter og 
metalldetektorer, produkter for helse, skjønnhet og 
personlig pleie, husholdningsartikler, nemlig 
skittentøyskurver, hyller og skuffer til skap, kurver og 
søppelkasser, strykejern og strykebrett, servise, 
håndklær og rengjøringsutstyr klær, 
underholdningsopptak (entertainment recordings), 
videospill, bøker og publikasjoner, musikkinstrumenter, 
kontorrekvisita, produkter for kunst og håndverk, 
bursdags- og høytidsprodukter, nemlig papirtallerkener, 
papirkopper, papirhatter, plastikk-kopper, plastikk-
tallerkener, kniver, gafler og skjeer i plast, gavepapir, 
bånd og sløyfer, papir-lommetørklær, gratulasjonskort, 
gavekort, gaveesker, gaveposer, kunstige juletrær, 
kunstige kranser, juletreføtter, juletrepynt og snøkuler, 
smykker, produkter for kjæledyr, nemlig kasser, spise- 
og drikkeboller, bur, leker til kjæledyr, klær til kjæledyr, 
senger for kjæledyr, porter for kjæledyr, medisin til 
kjæledyr og mat til kjæledyr; databasert online 
gaveregister og bestillingstjenester; salgsfremmende 
tjenester for andre, import-eksport byråer, PR, 
forretningsadministrasjonsassistanse, 
postreklame/direktereklame, reklameformidling, 
kostnadsprisanalyse, markedsundersøkelser og -
studier, distribusjon av vareprøver, demonstrasjon av 
varer, forretningsundersøkelse, presentasjon av varer 
på kommunikasjonsmedier for detaljhandel, 
administrativ behandling av innkjøpsordrer; 
markedsføring;  forretningsinformasjon; tilveiebringelse 
av en online markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester; konsultasjonstjenester knyttet til 
personaladministrasjon; relokaliseringstjenester for 
bedrifter; sekretærtjenester, regnskapsføring, utleie av 
automater, sponsorsøk-tjenester; utleie av salgsboder 
(stands); detaljhandel eller mellomhandel av 
farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og 
medisinsk utstyr; ledelse av varehus; markedsledelse; 
håndtering og ledelse av supermarkeder.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; finansiell rådgivning og konsulenttjenester; 
eiendomsmegling; banktjenester; eiendomsforvaltning; 
veldedige innsamlinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298522 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801608 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shanghai Weilian Information Technology Co., Ltd., 4F, 
Building 4, No. 546 Yuyuan Road, CN-SHANGHAI, 
Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; databehandlingsapparater 
og -innretninger; datamaskinvarer (hardware); 
dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
dataprogrammer, innspilte; elektroniske merkelapper 
for varer; elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]; 
identitetskort [magnetiske]; kontrollapparater, 
elektriske; monitorer [dataprogrammer]; programvarer 
[innregistrerte edb programmer]; nedlastbare 
mobilapplikasjoner som bruker blockchain-teknologi og 
som inneholder digital identifikasjonsfunksjonalitet, til 
bruk i forbindelse med shipping, import, eksport, 
sporing, identifisering, verifisering, vedlikehold, 
markedsføring, kjøp, salg, regulering, og/eller 
overvåkning av temperatur og fuktighet i varer og/eller 
dyr, og for bruk i forbindelse med avsløring og 
forhindring av piratkopier, håndhevelse av lover mot 
piratkopiering, ledelse i kundeforhold, styring av 
forsyningskjede, kapitalforvaltning og/eller overholdelse 
av juridiske regelverk (legal compliance); nedlastbare 
dataprogrammer som bruker blockchain-teknologi og 
som inneholder digital identifikasjonsfunksjonalitet, til 
bruk i forbindelse med shipping, import, eksport, 
sporing, identifisering, verifisering, vedlikehold, 
markedsføring, kjøp, salg, regulering, og/eller 
overvåkning av temperatur og fuktighet i varer og/eller 
dyr, og for bruk i forbindelse med avsløring og 
forhindring av piratkopier, håndhevelse av lover mot 
piratkopiering, ledelse i kundeforhold, styring av 
forsyningskjede, kapitalforvaltning og/eller overholdelse 
av juridiske regelverk (legal compliance); 
datamaskinvarer og autentiseringsetiketter 
(authentication tags), -koder, -merker og andre 
autentifiseringsinnretninger som bruker blockchain-
teknologi, til bruk i forbindelse med shipping, import, 
eksport, sporing, identifisering, verifisering, vedlikehold, 
markedsføring, kjøp, salg, regulering, og/eller 
overvåkning av temperatur og fuktighet i varer og/eller 
dyr, og for bruk i forbindelse med avsløring og 
forhindring av piratkopier, håndhevelse av lover mot 
piratkopiering, ledelse i kundeforhold, styring av 
forsyningskjede, kapitalforvaltning og/eller overholdelse 
av juridiske regelverk (legal compliance); systemer 
bestående av datamaskinvarer, dataprogrammer og 
autentiseringsetiketter (authentication tags), -koder, -
merker og andre autentifiseringsinnretninger som 
bruker blockchain-teknologi, til bruk i forbindelse med 
shipping, import, eksport, sporing, identifisering, 
verifisering, vedlikehold, markedsføring, kjøp, salg, 
regulering, og/eller overvåkning av temperatur og 
fuktighet i varer og/eller dyr, og for bruk i forbindelse 
med avsløring og forhindring av piratkopier, 
håndhevelse av lover mot piratkopiering, ledelse i 
kundeforhold, styring av forsyningskjede, 
kapitalforvaltning og/eller overholdelse av juridiske 
regelverk (legal compliance); deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer i denne klassen. 

  Klasse 36   Børsnoteringer; clearingvirksomhet [valuta]; 
elektronisk pengeoverføring; finansinformasjon; 
forvaltning av formuer; fremskaffelse av finansiell 
informasjon via en webside; 
kapitalforvaltningstjenester; nettbanktjenester; 
pengeveksling; pensjonsforsikring; utleie av 

minbankautomater; valutahandelstjenester; 
klareringssentraler (clearing house) [valuta]; finansielle 
tjenester i form av tilveiebringelse av en online digital 
aktiva-børs for veksling av kryptovaluta til valuta og 
valuta til kryptovaluta; finansiell administrasjon av en 
kryptovalutabørs for veksling av kryptovaluta til valuta 
og valuta til kryptovaluta; tilveiebringelse av 
minibankautomater for veksling av kryptovaluta til 
valuta og valuta til kryptovaluta og for tilkobling til en 
eller flere kryptovalutabørser for veksling av 
kryptovaluta til valuta og valuta til kryptovaluta; 
finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
virtuell valuta til bruk for medlemmer av en online-
samfunn via et globalt datanettverk; likviditetsstyring, 
nemlig, tilrettelegging og sporing av overføringer av 
elektroniske likvider; virtuell valutaforretningstjenester 
for overførbare elektroniske likvider som har en 
spesifisert pengeverdi; kryptovalutasjetonger (token); 
aksjeforkortelsessymboler (ticker symbols) for en 
kryptovaluta som er børsnotert på en kryptovalutabørs.

  Klasse 42   Digitalisering av dokumenter [skanning]; 
kvalitetskontroll; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage sammenbrudd; rådgivning ved design av 
websider; rådgivning ved design og utvikling av 
datamaskiner; rådgivningstjenester i forbindelse med 
design, utvikling og bruk av datamaskinvare og 
programvare; softwaretjenester [saas]; vedlikehold av 
dataprogrammer og software; autentiseringstjenester 
tilbudt til og/eller for andre, nemlig, 
autentiseringstjenester som bruker blockchain-
teknologi, og som inneholder digital 
identifikasjonsfunksjonalitet, sammen med datavarer, 
programvare og/eller autentiseringsetiketter 
(authentication tags), -koder, -merker og andre 
autentifiseringsinnretninger; tjenester tilbudt til og/eller 
for andre, nemlig, tjenester som bruker blockchain-
teknologi, og som inneholder digital 
identifikasjonsfunksjonalitet, sammen med datavarer, 
programvare og/eller autentiseringsetiketter 
(authentication tags) til bruk i forbindelse med shipping, 
import, eksport, sporing, identifisering, verifisering, 
vedlikehold, markedsføring, kjøp, salg, regulering, 
og/eller overvåkning av temperatur og fuktighet i varer 
og/eller dyr, og for bruk i forbindelse med avsløring og 
forhindring av piratkopier, håndhevelse av lover mot 
piratkopiering, ledelse i kundeforhold, styring av 
forsyningskjede, kapitalforvaltning og/eller overholdelse 
av juridiske regelverk (legal compliance); 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare som 
bruker blockchain-teknologi, og som inneholder digital 
identifikasjonsfunksjonalitet, til bruk i forbindelse med 
shipping, import, eksport, sporing, identifisering, 
verifisering, vedlikehold, markedsføring, kjøp, salg, 
regulering, og/eller overvåkning av temperatur og 
fuktighet i varer og/eller dyr, og for bruk i forbindelse 
med avsløring og forhindring av piratkopier, 
håndhevelse av lover mot piratkopiering, ledelse i 
kundeforhold, styring av forsyningskjede, 
kapitalforvaltning og/eller overholdelse av juridiske 
regelverk (legal compliance); tilveiebringelse av 
brukertilgang til et system bestående av datavarer, 
programvare og/eller autentiseringsetiketter 
(authentication tags), -koder, -merker og andre 
autentifiseringsinnretninger, og som inneholder digital 
identifikasjonsfunksjonalitet, til bruk i forbindelse med 
shipping, import, eksport, sporing, identifisering, 
verifisering, vedlikehold, markedsføring, kjøp, salg, 
regulering, og/eller overvåkning av temperatur og 
fuktighet i varer og/eller dyr, og for bruk i forbindelse 
med avsløring og forhindring av piratkopier, 
håndhevelse av lover mot piratkopiering, ledelse i 
kundeforhold, styring av forsyningskjede, 
kapitalforvaltning og/eller overholdelse av juridiske 
regelverk (legal compliance); IT-konsulenttjenester; 
sertifisering av kvalitetssystemer; forvaltning av digital 
kapital; konsulent-, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester i denne klassen. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298523 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201714777 
(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: 
 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 
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: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298524 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201716426 
(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: 
 Arnt Ånesen, Postveien 111, 4307 SANDNES, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 
sigarillos; sigarkniver; tobakk; artikler for røkere; 
fyrstikker. 

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298525 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201716413 
(220) Inndato: 2017.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arnt Ånesen, Postveien 111, 4307 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 

sigarillos; sigarkniver; tobakk; artikler for røkere; 
fyrstikker. 

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298526 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801769 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OsteCompagniet AS, Postboks 113 Kalbakken, 0902 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298527 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201716430 
(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: 
 Arnt Ånesen, Postveien 111, 4307 SANDNES, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 
sigarillos; sigarkniver; tobakk; artikler for røkere; 
fyrstikker. 

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298528 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201716425 
(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: 
 Arnt Ånesen, Postveien 111, 4307 SANDNES, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; hodeplagg. 
  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 

sigarillos; sigarkniver; tobakk; artikler for røkere; 
fyrstikker. 

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klassene 25 og 34. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298530 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201806499 
(220) Inndato: 2018.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LONE ANDRINE DAHL, BERTRAND NARVESENS 

VEI 4 C, 0661 OSLO, Norge 
Joaquim Adilson Ferreira Neves, Bertrand narvensens 
vei 4c, 0661 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; Sko; Caps 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298531 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801501 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 M.BRÅTHEN SKJEGGMENN, Berjåsen 2, 3440 

RØYKEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Aromatiske eteriske oljer; bade- og dusjgeleer, ikke 
for medisinske formål; bartevoks; deodoranter 
[parfymeri]; deodoranter for mennesker; dufter og 
parfymer; eau de cologne, parfymer og kosmetikk; 
eteriske oljer; eteriske oljer for kosmetiske formål; 
flytende såpe; flytende såpe for kroppsvask; flytende 
såper for hender, ansikt og kropp; førbarberings- og 
etterbarberingspreparater; hudkremer, kremer og 
preparater for pleie av ansikt, kropp, hodebunn, negler 
og hår; hårbalsam; håroljer; hårsjampoer; hårvoks; 

ikke-medisinske hårbehandlingsmidler for kosmetiske 
formål; kosmetiske hårkremer; kremer, oljer, 
hudkremer, spray, blyanter og balsam for kosmetiske 
formål; kroppssåper; kroppsvask; oljer for kosmetisk 
bruk; oljer for personlig pleie; parfymevarer; sjampo; 
sjampo-balsam; sjampoer for menneskehår; 
skjønnhetskremer for ansikt og kropp; såper, 
Skjeggshampoo, skjeggbalm, skjeggvoks. 

  Klasse 14   Amuletter [smykker]; armbånd [smykker]; armbånd 
laget av brodert tekstil [smykker]; armbånd med 
vedheng av eller belagt med edelt metall [smykker]; 
brosjer [smykker]; halskjeder [smykker]; hodesmykker; 
jakkepins [smykker]; kjeder [smykker]; medaljonger 
[smykker]; pins [smykker]; ringer [smykker]; skrin for 
smykker.  

  Klasse 16   Albumer; almanakker; ansiktsservietter av papir; 
bilder; blyanter; brikker for ølglass; bøker; grafiske 
reproduksjoner; grafiske trykk; graveringer; 
graveringsplater; handleposer av papir eller plast; 
håndbøker; kalendere; kulepenner; pengeklype; plakat 
av papir eller kartong; plakater; plansjer; postkort; 
vimpler laget av papir; visittkort; visittkort [halvfabrikat]; 
ølbrikker av pappkartong. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298533 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801185 
(220) Inndato: 2018.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ADVENTOR AS, c/o Frode Heimen, Bergtunvegen 5, 

6419 MOLDE, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 

dataprogramvare; Software; Applikasjoner til 
håndholdte enheter; Elektroniske bøker og 
publikasjoner; elektroniske lagringsmedier; elektroniske 
aviser og magasiner; digitalbøker som er nedlastbare 
fra internett; nedlastbare elektroniske bøker; Software 
knyttet til HR, HRM, CRM, ledelse, personale, salg, 
kundeservice og HMS; Software for nettskytjenester. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; Personellrekruttering; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; konsultasjoner i 
personalspørsmål; administrasjonstjenester av 
lønninger og personalspørsmål; Rådgivning 
vedrørende HMS; Rådgivning vedrørende HRM; 
Rådgivning vedrørende CRM, salg og kundeservice; 
Rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 
regnskap og personale; systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; fakturering; personellrekruttering; 
rasjonaliseringsekspertise; administrasjon av 
handelstjenester; utarbeidelse av lønningslister; 
Kompilering av statistikk for næringsformål; Bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
herunder regnskapsførsel, -kontroll og -analyse; 
Utsendelse, utskrivelse og behandling av elektronisk 
faktura; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; Personalutvelgelsestjenester; 
Markedsundersøkelser; Konsulenttjenester innenfor 



registrerte varemerker 2018.06.04 - nr 23/18

44 
 

HR, HRM og CRM; Salg av programvare 
  Klasse 42   Design og drift av computersystemer; Design og 

utvikling av software; installasjon av dataprogrammer; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utleie 
av webserver; webhotell; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester 
innen dataprogramvare og dataprogrammering; 
oppdatering av dataprogrammer; Oppdatering av 
databaseprogramvare; oppdatering av nettsteder; 
Utleie av programvare; Utleie av programvare via 
nettsky; Nettskytjenester; utarbeidelse av 
dataprogrammer og software for elektronisk faktura; 
Hosting av databaser; Hosting av datastyrt data, filer, 
applikasjoner og informasjon; Elektronisk lagring av 
data; IT tjenester; Konsulent- og rådgivningstjenester 
innenfor IT; Konsulent- og rådgivningstjenester innenfor 
datasikkerhet; Design og utvikling av software knyttet til 
HR, HRM, CRM, ledelse, personale, salg, kundeservice 
og HMS 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298534 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801770 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALNAVET AS, c/o Nidaros Regnskap AS, Klæbuveien 

196 B, 7037 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298535 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.24, DE, 30 2017 010 

175 
(210) Søknadsnr.: 201713506 
(220) Inndato: 2017.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wladimir Klitschko, UA-KIEV, Ukraina 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Vaskemidler og blekemidler for klesvask; pussemidler, 

poleringspreparater, fettfjerningsmidler og slipemidler; 
såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); sanitærpreparater 
som er toalettartikler; sjampo; såper for kroppspleie; 
deodoranter for kroppspleie; hudkremer for ansikt og 
kroppspleie; kroppsmelk; dusj- og badeskum; dusjgelé; 
dusjsåpe; dusjkremer; kosmetiske kremer og 
hudkremer; skjønnhetskremer; barberingskremer; 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; oljer 

for parfymer; parfymer; deodoranter [parfymevarer]; 
parfymerte kremer; deodoranter for personlig bruk 
[parfymevarer]; duftende hudkremer; duftende 
kroppskremer; parfymerte oljer for hudpleie; preparater 
til luftforfriskning; parfymerte luktfjernerspray; 
duftpreparater til husholdningsformål. 

  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; 
kosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kosttilskuddsdrikker; mineralbaserte kosttilskudd; 
medisinsk kosttilskudd; ernæringstilskudd; kosttilskudd 
for medisinsk bruk; vitaminpreparater i form av 
kosttilskudd; nutrasøytisk mat som kosttilskudd; 
næringsmidler for babyer; medisiner; legemidler og 
naturlegemidler; preparater og substanser til 
diagnostikk for medisinsk bruk; førstehjelpsskrin; 
droger for medisinsk bruk; avkjølingsspray for 
medisinske formål; medisinske preparater; medisinsk 
forbindingsmateriale, forbindingsstoffer og applikatorer.

  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; 
programvare (software); assisterende programvare; 
nedlastbar programvare; 
standardprogrammer/programpakker; programvare for 
lærere; programvarer [innregistrerte EDB programmer]; 
dataspillprogrammer; dataprogrammer for 
databehandling; programvare for vitenskapelige formål; 
programvare for studenter; programvare til interaktivt 
fjernsyn; programvare til bruk for masterstudier i 
pedagogikk; nedlastbar sky-dataprogramvare; 
multimediaopptak; videoplate-opptakere; kombinerte 
videospillere og -opptakere; apparater til opptak; 
dataprogrammer for redigering av blider, lyd og video; 
dataprogramvare for å overvåke driften av lyd- og 
videoenheter; interaktiv videoprogramvare; enheter til 
video-streaming; digitaliseringsapparater til video; 
videospillere; maskinvare for datanettverk; 
datamaskinvarer (hardware); deksler for 
smarttelefoner; smarttelefoner;  smarttelefoner i form 
av øyetøy; smarttelefoner i form av klokker; flipp-
deksler for smarttelefoner; 3D briller; virtual reality-
briller; smartklokker; høyttalere; høyttalerkasser; 
høyttalerkabinetter; høyttaleranordninger; høyttalere for 
bærbare multimediespiller; sportstreningssimulatorer; 
forhåndsinnspilte DVD-er for trening; smartarmbånd 
[måleinstrument]. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske 
og veterinære apparater og instrumenter; 
kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; 
medisinske møbler og sengetøy, utstyr for å flytte 
pasienter; bekledning til medisinsk bruk; utstyr til 
fysioterapi; enheter for hørselvern; ortopediske- og 
mobilitetshjelpemidler; proteser og kunstige 
implantater. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; kjøretøyer og befordringsmidler; vogner; 
menneskedrevne vogner og kjerrer og traller; el-sykler; 
trehjulssykler; enhjulssykler; elektriske sykler; sykler; 
racersykler; befordringsmidler til bruk på land; 
terrengsykler; gokart; motordrevne sykler; minisykler; 
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scootere med pedaler; scootere [kjøretøy]; tursykler; 
tandemsykler; sparkesykler; umotoriserte scootere 
[kjøretøy]; motoriserte og umotoriserte scootere for 
personlig transport; kurver for sykler; sykkeltasker; 
sykkelseter; overtrekk for seter på sykler; flaskeholdere 
for sykler; overtrekk/deksler til sykkelpedaler; tåklips for 
bruk til sykler; sykkelbjeller; tilpassede trekk for sykler; 
verktøyvesker for sykler; anordninger for sykler til å 
bære bagasje; beslag til flaskeholdere på sykler; 
overtrekk for seter på sykler og motorsykler. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; kronoskoper; urkapsler; småklokker; 
digitale klokker; elektriske ur; urkasser og 
klokkekasser; klokkeremmer; lommeurkjeder; digital 
klokkeradio; hengende ornament med klokke; klokker 
og ur; deler til klokker og ur; elektronisk urverk for 
klokker; deler til urverk; klokker og deler dertil; 
smykkegjenstander [juvelvarer]; smykkeskrin; 
smykkekjeder; kjedepynt (smykker); smykkenåler; 
halskjeder [smykker]; brosjer [smykker]; edle smykker; 
armbånd [smykker]; perler [juveler]; medaljonger 
[smykker]; ringer [smykker]; kjeder av edelmetall 
[bijouteri]; jakkepins [smykker]; festenåler [bijouteri]; 
bijouterivarer; slipsnåler; tidtakingsutstyr; smykkeskrin 
og skrin for ur; smykker; edelsteiner, perler og edle 
metaller, og imitasjoner derav; juveler; nøkkelringer og 
charms dertil. 

  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; bager; bager av imitert lær; herrevesker; 
bager for sport; trillebager; lærvesker; vesker for 
sportsklær; klesposer til reiseformål; hoftetasker; 
posete håndvesker; vanntette bager. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; baseballcaps; sportsstøvler; 
sportstøy; sportsklær; sportscaps og -luer; klær; 
hodeplagg; fottøy; boksesko. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt; hylstre tilpasset for 
sportsartikler; bager spesielt tilpasset sportsutstyr; 
apparater for fysiske øvelser; apparater for fysikalsk 
trening av kroppen; videospillapparater; apparater til 
idrettstrening; sportsutstyr. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; milkshake; bearbeidet frukt, sopp 
og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter). 

  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; mysli; mysli-barer; kornstenger og 
energibarer; snack laget av mysli; kornprodukter; 
snacks bestående av kornprodukter; bearbeidet korn, 
stivelse, og varer laget derav, bakepreparater og gjær; 
havrekjeks; frokostblandinger, grøt og maisgryn; 
matvarer laget av havre; næringsmidler basert på 
havre; snackbarer med en blanding av korn, nøtter og 
tørket frukt [konditorvarer]. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; blandet 
fruktsaft; kullsyreholdig juice; fruktsaft [ikke-
alkoholholdige drikker] ; juice; smoothies; fruktsaft til 
bruk som drikkevare; konsentrert fruktsaft; 
proteinbaserte sportsdrikker; drinker, ikke 
alkoholholdige; grønnsaksjuice [drikker]; drikkevann; 
funksjonelle vannbaserte drikkevarer; vannbaserte 
drikkevarer inneholdende teekstrakter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivning til enkeltpersoner; rådgivning 
vedrørende annonse- og reklamevirksomhet; 
bedriftsrådgivning for markedsføring; bedriftsrådgivning 
vedrørende strategisk markedsføring; markedsføring; 
reklame- og markedsføringsrådgivning; markedsføring 

av arrangementer; 
varemerkeposisjonering/markedsføring, nemlig, 
rådgivning innen forretningsledelse og markedsføring, 
herunder å gi råd til bedrifter om posisjonering av sine 
merker; rådgivning innen ledelse av bedrifter og 
markedsføring; rådgivning vedrørende reklamestrategi; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
bedriftsvirksomhet i forbindelse med prosjektsamarbeid 
(joint ventures); utvikling og koordinering av frivillige 
prosjekter vedrørende veldedighetsorganisasjoner. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
investeringsrådgivning; finansinvesteringstjenester; 
overvåkning av investeringsfond; forvaltning av 
investeringsselskap; investeringsfondforvaltning; 
fondinvesteringstjenester; investeringsvirksomhet for 
privatkunder; investeringstjenester i forbindelse med 
aksjefond; finansielle transaksjonstjenester; 
veldedighetsfondtjenester; veldedighetsinnsamlinger; 
garantisttjenester; forsikringstjenester; 
forsikringsrådgivning; forsikringsagenturer; 
forsikringsvirksomhet; forsikringsformidling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikringskontrakter; rådgivning i forbindelse med 
forsikringskrav; forsikringsvirksomhet i forbindelse med 
sport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
forsikring; reiseforsikringsvirksomhet. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; planlegging av reiser; 
reiserådgivning; turledelse; turguidevirksomhet; 
reiseledervirksomhet; reiseinformasjon; 
reservasjonstjenester for reisebilletter; reiser og 
transport av passasjerer; reisebyrå- og 
bestillingstjenester; personlige turguidetjenester; 
tilrettelegging av feriereiser; reservasjonstjenester 
vedrørende turer; reisebyråvirksomhet i forbindelse 
med arrangering av reiser; drift og ledelse av turer; 
arrangement av reiser; reisebyråvirksomhet i 
forbindelse med arrangering av forretningsreiser; 
organisering av ledsagelse av reisende; organisering 
av turguider; reiserådgivning og informasjonstjenester; 
reisebestillingstjenester; planlegging og bestilling av 
reiser og transport, via elektroniske midler. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av treningsvideoer; 
innspillingstjenester; produksjon av videobånd til 
utdanning/opplæring innen bedriftsledelse; produksjon 
av videofilm; videofilming; lyd-, video- og 
multimediaproduksjon, og fotografering; fremvisning av 
videofilm; tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, 
via video-on-demand overføringstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer, ikke nedlastbare, via 
video-on-demand overføringstjenester; tilveiebringelse 
av underholdningstjenester via videofilm; 
tilveiebringelse av videounderholdning via et nettsted; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
fremvisning av videoopptak; undervisning i 
kommunikasjonsteknikker; undervisning i 
kommunikasjonsferdigheter; tilveiebringelse av 
instruksjon vedrørende kommunikasjonsteknikker; 
pedagogisk undervisning; kontinuerlig opplæring; 
tilveiebringelse av undervisningskurser innenfor 
personlig utvikling; organisering av 
utdannelsesseminarer; yrkesveiledning og coaching; 
tilveiebringelse av online undervisningsseminarer; 
tilveiebringelse av videreutdanning; utførelse av 
undervisningskurser for ungdom; organisering av 
yrkesopplæringsprogrammer for ungdom; utførelse av 
pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne; idrettsundervisning av voksne og 
barn; utdanningstjenester for barn; idrettstrening; 
idrettsopplæring; treningskurser; utdannelse 
vedrørende sport; tjenester innen utdanning og 
undervisning i forbindelse med idrett; kroppsøving; 
sportsundervisning; trening av sportsfolk; organisering 
av sportskonkurranser; tjenester innen utdanning og 
opplæring i forbindelse med idrett; tjenester innen 
utdanning og undervisning i forbindelse med idrett; 
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tilveiebringelse av undervisning i forbindelse med idrett; 
informasjon vedrørende sportsutdannelse; rådgivning 
vedrørende mosjonstrening [fitness]; undervisning i 
kondisjonstrening; kroppsøving; mosjons- og 
treningsvirksomhet [fitness] ; fysiske treningstjenester; 
helseklubbvirksomhet; treningssentertjenester; 
helseklubbinstruktør; helseklubbtjenester [helse- og 
fitnesstrening]; tilveiebringelse av 
undervisningstjenester vedrørende trening; 
tilveiebringelse av treningsfasiliteter; drift av 
fitness/treningssentre; instruksjon i fysisk trening; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende fysisk trening; 
instruksjonskurser vedrørende fysisk trening; sport og 
trening; utdannelsesvirksomhet vedrørende fitness; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende utvikling av 
mentale evner; utdannelsesvirksomhet vedrørende 
utvikling av mentale evner til barn, ungdom og voksne; 
organisering av show og arrangementer med kulturelle 
formål; rådgivning vedrørende planlegging av 
spesialarrangementer; dommervirksomhet innen 
sportidrett; tilveiebringelse av opplæringskurs; 
organisering av show; arrangering av opplæringskurs; 
utførelse av utdanningsarrangementer; tilveiebringelse 
av kulturelle aktiviteter; organisering av turneringer; 
organisering av arrangementer innen underholdning og 
kultur; organisering av show med kulturelle formål; 
organisering av kulturelle- og kunstarrangementer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelig forskning; 
forskningstjenester; tilveiebringelse av 
forskningstjenester; forsknings- og 
utviklingsvirksomhet; rådgivning i forbindelse med 
forskning og utvikling innen terapi. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter; hotell- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; take-away restauranter; servering av mat 
og drikke i restauranter og barer; kafeer; hoteller, 
herberger og pensjonater, ferie- og turistinnkvartering; 
hoteller på feriesteder; hoteller; tilveiebringelse av 
hotell- og motelltjenester; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med hoteller; utføre hotellreservasjoner for 
andre; hotelltjenester for prioriterte kunder; rådgivning i 
forbindelse med hotellfasiliteter; bestilling av 
hotellovernatting; bestilling av hotellrom for reisende; 
hotellreservasjonstjenester via internet; 
reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; 
reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; 
bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; 
midlertidig innkvartering. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester og veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; poliklinikktjenester; klinikktjenester 
innen medisin og helsepleie; medisinske 
behandlingstjenester fra klinikker og sykehus; 
sykehjem; medisinske klinikker; helseundersøkelser; 
klargjøring av psykologiske profiler; klargjøring av 
psykologiske rapporter; psykologiske testtjenester; 
psykologiske undersøkelser; psykologiske tjenester for 
individuelle og grupper; psykologtjenester; psykiatriske 
tjenester; tjenester fra en psykoterapeut; psykiatrisk 
testing; personlighetsvurdering [psykiske 
helsetjenester]; personlighetstest [psykiske 
helsetjenester]; rådgivning vedrørende personlig atferd; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
atferdsendringer; psykologisk testing til medisinske 
formål; klargjøring av psykologiske profiler til 
medisinske formål; psykologisk behandling; 
psykologisk omsorg; psykologisk rådgivning av 
personale; psykologiske rådgivningstjenester innen 
idrett; psykologiske diagnosetjenester; atferdsmessig 
analyse for medisinske formål; rådgivning innen 
psykologisk vurdering; psykometrisk testing til 
medisinske formål; holistisk psykoterapi; 

tilveiebringelse av informasjon vedrørende psykologi; 
klargjøring av psykologiske profiler til medisinske 
formål; personlighetstest til psykologiske formål; 
psykologisk vurdering og undersøkelse; tilveiebringelse 
av psykologisk behandling; tjenester i forbindelse med 
psykologisk testing. 
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  Klasse 3   Vaskemidler og blekemidler for klesvask; pussemidler, 
poleringspreparater, fettfjerningsmidler og slipemidler; 
såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); sanitærpreparater 
som er toalettartikler; sjampo; såper for kroppspleie; 
deodoranter for kroppspleie; hudkremer for ansikt og 
kroppspleie; kroppsmelk; dusj- og badeskum; dusjgelé; 
dusjsåpe; dusjkremer; kosmetiske kremer og 
hudkremer; skjønnhetskremer; barberingskremer; 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; oljer 
for parfymer; parfymer; deodoranter [parfymevarer]; 
parfymerte kremer; deodoranter for personlig bruk 
[parfymevarer]; duftende hudkremer; duftende 
kroppskremer; parfymerte oljer for hudpleie; preparater 
til luftforfriskning; parfymerte luktfjernerspray; 
duftpreparater til husholdningsformål. 

  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; 
kosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kosttilskuddsdrikker; mineralbaserte kosttilskudd; 
medisinsk kosttilskudd; ernæringstilskudd; kosttilskudd 
for medisinsk bruk; vitaminpreparater i form av 
kosttilskudd; nutrasøytisk mat som kosttilskudd; 
næringsmidler for babyer; medisiner; legemidler og 
naturlegemidler; preparater og substanser til 
diagnostikk for medisinsk bruk; førstehjelpsskrin; 
droger for medisinsk bruk; avkjølingsspray for 
medisinske formål; medisinske preparater; medisinsk 
forbindingsmateriale, forbindingsstoffer og applikatorer.

  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; 
programvare (software); assisterende programvare; 
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nedlastbar programvare; 
standardprogrammer/programpakker; programvare for 
lærere; programvarer [innregistrerte EDB programmer]; 
dataspillprogrammer; dataprogrammer for 
databehandling; programvare for vitenskapelige formål; 
programvare for studenter; programvare til interaktivt 
fjernsyn; programvare til bruk for masterstudier i 
pedagogikk; nedlastbar sky-dataprogramvare; 
multimediaopptak; videoplate-opptakere; kombinerte 
videospillere og -opptakere; apparater til opptak; 
dataprogrammer for redigering av blider, lyd og video; 
dataprogramvare for å overvåke driften av lyd- og 
videoenheter; interaktiv videoprogramvare; enheter til 
video-streaming; digitaliseringsapparater til video; 
videospillere; maskinvare for datanettverk; 
datamaskinvarer (hardware); deksler for 
smarttelefoner; smarttelefoner;  smarttelefoner i form 
av øyetøy; smarttelefoner i form av klokker; flipp-
deksler for smarttelefoner; 3D briller; virtual reality-
briller; smartklokker; høyttalere; høyttalerkasser; 
høyttalerkabinetter; høyttaleranordninger; høyttalere for 
bærbare multimediespiller; sportstreningssimulatorer; 
forhåndsinnspilte DVD-er for trening; smartarmbånd 
[måleinstrument]. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske 
og veterinære apparater og instrumenter; 
kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; 
medisinske møbler og sengetøy, utstyr for å flytte 
pasienter; bekledning til medisinsk bruk; utstyr til 
fysioterapi; enheter for hørselvern; ortopediske- og 
mobilitetshjelpemidler; proteser og kunstige 
implantater. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; kjøretøyer og befordringsmidler; vogner; 
menneskedrevne vogner og kjerrer og traller; El-sykler; 
trehjulssykler; enhjulssykler; elektriske sykler; sykler; 
racersykler; befordringsmidler til bruk på land; 
terrengsykler; gokart; motordrevne sykler; minisykler; 
scootere med pedaler; scootere [kjøretøy]; tursykler; 
tandemsykler; sparkesykler; umotoriserte scootere 
[kjøretøy]; motoriserte og umotoriserte scootere for 
personlig transport; kurver for sykler; sykkeltasker; 
sykkelseter; overtrekk for seter på sykler; flaskeholdere 
for sykler; overtrekk/deksler til sykkelpedaler; tåklips for 
bruk til sykler; sykkelbjeller; tilpassede trekk for sykler; 
verktøyvesker for sykler; anordninger for sykler til å 
bære bagasje; beslag til flaskeholdere på sykler; 
overtrekk for seter på sykler og motorsykler. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; kronoskoper; urkapsler; småklokker; 
digitale klokker; elektriske ur; urkasser og 
klokkekasser; klokkeremmer; lommeurkjeder; digital 
klokkeradio; hengende ornament med klokke; klokker 
og ur; deler til klokker og ur; elektronisk urverk for 
klokker; deler til urverk; klokker og deler dertil; 
smykkegjenstander [juvelvarer]; smykkeskrin; 
smykkekjeder; kjedepynt (smykker); smykkenåler; 
halskjeder [smykker]; brosjer [smykker]; edle smykker; 
armbånd [smykker]; perler [juveler]; medaljonger 
[smykker]; ringer [smykker]; kjeder av edelmetall 
[bijouteri]; jakkepins [smykker]; festenåler [bijouteri]; 
bijouterivarer; slipsnåler; tidtakingsutstyr; smykkeskrin 
og skrin for ur; smykker; edelsteiner, perler og edle 
metaller, og imitasjoner derav; juveler; nøkkelringer og 
charms dertil. 

  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; bager; bager av imitert lær; herrevesker; 
bager for sport; trillebager; lærvesker; vesker for 
sportsklær; klesposer til reiseformål; hoftetasker; 
posete håndvesker; vanntette bager. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; baseballcaps; sportsstøvler; 
sportstøy; sportsklær; sportscaps og -luer; klær; 
hodeplagg; fottøy; boksesko. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler, juletrepynt; hylstre tilpasset for 
sportsartikler; bager spesielt tilpasset sportsutstyr; 
apparater for fysiske øvelser; apparater for fysikalsk 
trening av kroppen; videospillapparater; apparater til 
idrettstrening; sportsutstyr. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; milkshake; bearbeidet frukt, sopp 
og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter). 

  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; mysli; mysli-barer; kornstenger og 
energibarer; snack laget av mysli; kornprodukter; 
snacks bestående av kornprodukter; bearbeidet korn, 
stivelse, og varer laget derav, bakepreparater og gjær; 
havrekjeks; frokostblandinger, grøt og maisgryn; 
matvarer laget av havre; næringsmidler basert på 
havre; snackbarer med en blanding av korn, nøtter og 
tørket frukt [konditorvarer]. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; blandet 
fruktsaft; kullsyreholdig juice; fruktsaft [ikke-
alkoholholdige drikker] ; juice; smoothies; fruktsaft til 
bruk som drikkevare; konsentrert fruktsaft; 
proteinbaserte sportsdrikker; drinker, ikke 
alkoholholdige; grønnsaksjuice [drikker]; drikkevann; 
funksjonelle vannbaserte drikkevarer; vannbaserte 
drikkevarer inneholdende teekstrakter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivning til enkeltpersoner; rådgivning 
vedrørende annonse- og reklamevirksomhet; 
bedriftsrådgivning for markedsføring; bedriftsrådgivning 
vedrørende strategisk markedsføring; markedsføring; 
reklame- og markedsføringsrådgivning; markedsføring 
av arrangementer; 
varemerkeposisjonering/markedsføring, nemlig, 
rådgivning innen forretningsledelse og markedsføring, 
herunder å gi råd til bedrifter om posisjonering av sine 
merker; rådgivning innen ledelse av bedrifter og 
markedsføring; rådgivning vedrørende reklamestrategi; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
bedriftsvirksomhet i forbindelse med prosjektsamarbeid 
(joint ventures); utvikling og koordinering av frivillige 
prosjekter vedrørende veldedighetsorganisasjoner. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
investeringsrådgivning; finansinvesteringstjenester; 
overvåkning av investeringsfond; forvaltning av 
investeringsselskap; investeringsfondforvaltning; 
fondinvesteringstjenester; investeringsvirksomhet for 
privatkunder; investeringstjenester i forbindelse med 
aksjefond; finansielle transaksjonstjenester; 
veldedighetsfondtjenester; veldedighetsinnsamlinger; 
garantisttjenester; forsikringstjenester; 
forsikringsrådgivning; forsikringsagenturer; 
forsikringsvirksomhet; forsikringsformidling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikringskontrakter; rådgivning i forbindelse med 
forsikringskrav; forsikringsvirksomhet i forbindelse med 
sport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
forsikring; reiseforsikringsvirksomhet. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; planlegging av reiser; 
reiserådgivning; turledelse; turguidevirksomhet; 
reiseledervirksomhet; reiseinformasjon; 
reservasjonstjenester for reisebilletter; reiser og 
transport av passasjerer; reisebyrå- og 
bestillingstjenester; personlige turguidetjenester; 
tilrettelegging av feriereiser; reservasjonstjenester 
vedrørende turer; reisebyråvirksomhet i forbindelse 
med arrangering av reiser; drift og ledelse av turer; 
arrangement av reiser; reisebyråvirksomhet i 
forbindelse med arrangering av forretningsreiser; 
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organisering av ledsagelse av reisende; organisering 
av turguider; reiserådgivning og informasjonstjenester; 
reisebestillingstjenester; planlegging og bestilling av 
reiser og transport, via elektroniske midler. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av treningsvideoer; 
innspillingstjenester; produksjon av videobånd til 
utdanning/opplæring innen bedriftsledelse; produksjon 
av videofilm; videofilming; lyd-, video- og 
multimediaproduksjon, og fotografering; fremvisning av 
videofilm; tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, 
via video-on-demand overføringstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer, ikke nedlastbare, via 
video-on-demand overføringstjenester; tilveiebringelse 
av underholdningstjenester via videofilm; 
tilveiebringelse av videounderholdning via et nettsted; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
fremvisning av videoopptak; undervisning i 
kommunikasjonsteknikker; undervisning i 
kommunikasjonsferdigheter; tilveiebringelse av 
instruksjon vedrørende kommunikasjonsteknikker; 
pedagogisk undervisning; kontinuerlig opplæring; 
tilveiebringelse av undervisningskurser innenfor 
personlig utvikling; organisering av 
utdannelsesseminarer; yrkesveiledning og coaching; 
tilveiebringelse av online undervisningsseminarer; 
tilveiebringelse av videreutdanning; utførelse av 
undervisningskurser for ungdom; organisering av 
yrkesopplæringsprogrammer for ungdom; utførelse av 
pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne; idrettsundervisning av voksne og 
barn; utdanningstjenester for barn; idrettstrening; 
idrettsopplæring; treningskurser; utdannelse 
vedrørende sport; tjenester innen utdanning og 
undervisning i forbindelse med idrett; kroppsøving; 
sportsundervisning; trening av sportsfolk; organisering 
av sportskonkurranser; tjenester innen utdanning og 
opplæring i forbindelse med idrett; tjenester innen 
utdanning og undervisning i forbindelse med idrett; 
tilveiebringelse av undervisning i forbindelse med idrett; 
informasjon vedrørende sportsutdannelse; rådgivning 
vedrørende mosjonstrening [fitness]; undervisning i 
kondisjonstrening; kroppsøving; mosjons- og 
treningsvirksomhet [fitness] ; fysiske treningstjenester; 
helseklubbvirksomhet; treningssentertjenester; 
helseklubbinstruktør; helseklubbtjenester [helse- og 
fitnesstrening]; tilveiebringelse av 
undervisningstjenester vedrørende trening; 
tilveiebringelse av treningsfasiliteter; drift av 
fitness/treningssentre; instruksjon i fysisk trening; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende fysisk trening; 
instruksjonskurser vedrørende fysisk trening; sport og 
trening; utdannelsesvirksomhet vedrørende fitness; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende utvikling av 
mentale evner; utdannelsesvirksomhet vedrørende 
utvikling av mentale evner til barn, ungdom og voksne; 
organisering av show og arrangementer med kulturelle 
formål; rådgivning vedrørende planlegging av 
spesialarrangementer; dommervirksomhet innen 
sportidrett; tilveiebringelse av opplæringskurs; 
organisering av show; arrangering av opplæringskurs; 
utførelse av utdanningsarrangementer; tilveiebringelse 
av kulturelle aktiviteter; organisering av turneringer; 
organisering av arrangementer innen underholdning og 
kultur; organisering av show med kulturelle formål; 
organisering av kulturelle og kunstarrangementer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelig forskning; 
forskningstjenester; tilveiebringelse av 
forskningstjenester; forsknings- og 
utviklingsvirksomhet; rådgivning i forbindelse med 
forskning og utvikling innen terapi. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter; hotell- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 

restauranter; take-away restauranter; servering av mat 
og drikke i restauranter og barer; kafeer; hoteller, 
herberger og pensjonater, ferie- og turistinnkvartering; 
hoteller på feriesteder; hoteller; tilveiebringelse av 
hotell- og motelltjenester; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med hoteller; utføre hotellreservasjoner for 
andre; hotelltjenester for prioriterte kunder; rådgivning i 
forbindelse med hotellfasiliteter; bestilling av 
hotellovernatting; bestilling av hotellrom for reisende; 
hotellreservasjonstjenester via internet; 
reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; 
reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; 
bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; 
midlertidig innkvartering. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester og veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; poliklinikktjenester; klinikktjenester 
innen medisin og helsepleie; medisinske 
behandlingstjenester fra klinikker og sykehus; 
sykehjem; medisinske klinikker; helseundersøkelser; 
klargjøring av psykologiske profiler; klargjøring av 
psykologiske rapporter; psykologiske testtjenester; 
psykologiske undersøkelser; psykologiske tjenester for 
individuelle og grupper; psykologtjenester; psykiatriske 
tjenester; tjenester fra en psykoterapeut; psykiatrisk 
testing; personlighetsvurdering [psykiske 
helsetjenester]; personlighetstest [psykiske 
helsetjenester]; rådgivning vedrørende personlig atferd; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
atferdsendringer; psykologisk testing til medisinske 
formål; klargjøring av psykologiske profiler til 
medisinske formål; psykologisk behandling; 
psykologisk omsorg; psykologisk rådgivning av 
personale; psykologiske rådgivningstjenester innen 
idrett; psykologiske diagnosetjenester; atferdsmessig 
analyse for medisinske formål; rådgivning innen 
psykologisk vurdering; psykometrisk testing til 
medisinske formål; holistisk psykoterapi; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende psykologi; 
klargjøring av psykologiske profiler til medisinske 
formål; personlighetstest til psykologiske formål; 
psykologisk vurdering og undersøkelse; tilveiebringelse 
av psykologisk behandling; tjenester i forbindelse med 
psykologisk testing. 
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  Klasse 3   Vaskemidler og blekemidler for klesvask; pussemidler, 
poleringspreparater, fettfjerningsmidler og slipemidler; 
såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske); sanitærpreparater 
som er toalettartikler; sjampo; såper for kroppspleie; 
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deodoranter for kroppspleie; hudkremer for ansikt og 
kroppspleie; kroppsmelk; dusj- og badeskum; dusjgelé; 
dusjsåpe; dusjkremer; kosmetiske kremer og 
hudkremer; skjønnhetskremer; barberingskremer; 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; oljer 
for parfymer; parfymer; deodoranter [parfymevarer]; 
parfymerte kremer; deodoranter for personlig bruk 
[parfymevarer]; duftende hudkremer; duftende 
kroppskremer; parfymerte oljer for hudpleie; preparater 
til luftforfriskning; parfymerte luktfjernerspray; 
duftpreparater til husholdningsformål. 

  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; 
kosttilskudd; kosttilskudd for mennesker; 
kosttilskuddsdrikker; mineralbaserte kosttilskudd; 
medisinsk kosttilskudd; ernæringstilskudd; kosttilskudd 
for medisinsk bruk; vitaminpreparater i form av 
kosttilskudd; nutrasøytisk mat som kosttilskudd; 
næringsmidler for babyer; medisiner; legemidler og 
naturlegemidler; preparater og substanser til 
diagnostikk for medisinsk bruk; førstehjelpsskrin; 
droger for medisinsk bruk; avkjølingsspray for 
medisinske formål; medisinske preparater; medisinsk 
forbindingsmateriale, forbindingsstoffer og applikatorer.

  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; 
programvare (software); assisterende programvare; 
nedlastbar programvare; 
standardprogrammer/programpakker; programvare for 
lærere; programvarer [innregistrerte EDB programmer]; 
dataspillprogrammer; dataprogrammer for 
databehandling; programvare for vitenskapelige formål; 
programvare for studenter; programvare til interaktivt 
fjernsyn; programvare til bruk for masterstudier i 
pedagogikk; nedlastbar sky-dataprogramvare; 
multimediaopptak; videoplate-opptakere; kombinerte 
videospillere og -opptakere; apparater til opptak; 
dataprogrammer for redigering av blider, lyd og video; 
dataprogramvare for å overvåke driften av lyd- og 
videoenheter; interaktiv videoprogramvare; enheter til 
video-streaming; digitaliseringsapparater til video; 
videospillere; maskinvare for datanettverk; 
datamaskinvarer (hardware); deksler for 
smarttelefoner; smarttelefoner;  smarttelefoner i form 
av øyetøy; smarttelefoner i form av klokker; flipp-
deksler for smarttelefoner; 3D briller; virtual reality-
briller; smartklokker; høyttalere; høyttalerkasser; 
høyttalerkabinetter; høyttaleranordninger; høyttalere for 
bærbare multimediespiller; sportstreningssimulatorer; 
forhåndsinnspilte DVD-er for trening; smartarmbånd 
[måleinstrument]. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske 
og veterinære apparater og instrumenter; 
kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; 
medisinske møbler og sengetøy, utstyr for å flytte 
pasienter; bekledning til medisinsk bruk; utstyr til 
fysioterapi; enheter for hørselvern; ortopediske- og 
mobilitetshjelpemidler; proteser og kunstige 
implantater. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 

eller i vannet; kjøretøyer og befordringsmidler; vogner; 
menneskedrevne vogner og kjerrer og traller; El-sykler; 
trehjulssykler; enhjulssykler; elektriske sykler; sykler; 
racersykler; befordringsmidler til bruk på land; 
terrengsykler; gokart; motordrevne sykler; minisykler; 
scootere med pedaler; scootere [kjøretøy]; tursykler; 
tandemsykler; sparkesykler; umotoriserte scootere 
[kjøretøy]; motoriserte og umotoriserte scootere for 
personlig transport; kurver for sykler; sykkeltasker; 
sykkelseter; overtrekk for seter på sykler; flaskeholdere 
for sykler; overtrekk/deksler til sykkelpedaler; tåklips for 
bruk til sykler; sykkelbjeller; tilpassede trekk for sykler; 
verktøyvesker for sykler; anordninger for sykler til å 
bære bagasje; beslag til flaskeholdere på sykler; 
overtrekk for seter på sykler og motorsykler. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; kronoskoper; urkapsler; småklokker; 
digitale klokker; elektriske ur; urkasser og 
klokkekasser; klokkeremmer; lommeurkjeder; digital 
klokkeradio; hengende ornament med klokke; klokker 
og ur; deler til klokker og ur; elektronisk urverk for 
klokker; deler til urverk; klokker og deler dertil; 
smykkegjenstander [juvelvarer]; smykkeskrin; 
smykkekjeder; kjedepynt (smykker); smykkenåler; 
halskjeder [smykker]; brosjer [smykker]; edle smykker; 
armbånd [smykker]; perler [juveler]; medaljonger 
[smykker]; ringer [smykker]; kjeder av edelmetall 
[bijouteri]; jakkepins [smykker]; festenåler [bijouteri]; 
bijouterivarer; slipsnåler; tidtakingsutstyr; smykkeskrin 
og skrin for ur; smykker; edelsteiner, perler og edle 
metaller, og imitasjoner derav; juveler; nøkkelringer og 
charms dertil. 

  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; bager; bager av imitert lær; herrevesker; 
bager for sport; trillebager; lærvesker; vesker for 
sportsklær; klesposer til reiseformål; hoftetasker; 
posete håndvesker; vanntette bager. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; baseballcaps; sportsstøvler; 
sportstøy; sportsklær; sportscaps og -luer; klær; 
hodeplagg; fottøy; boksesko. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt; hylstre tilpasset for 
sportsartikler; bager spesielt tilpasset sportsutstyr; 
apparater for fysiske øvelser; apparater for fysikalsk 
trening av kroppen; videospillapparater; apparater til 
idrettstrening; sportsutstyr. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; milkshake; bearbeidet frukt, sopp 
og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter). 

  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; mysli; mysli-barer; kornstenger og 
energibarer; snack laget av mysli; kornprodukter; 
snacks bestående av kornprodukter; bearbeidet korn, 
stivelse, og varer laget derav, bakepreparater og gjær; 
havrekjeks; frokostblandinger, grøt og maisgryn; 
matvarer laget av havre; næringsmidler basert på 
havre; snackbarer med en blanding av korn, nøtter og 
tørket frukt [konditorvarer]. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; blandet 
fruktsaft; kullsyreholdig juice; fruktsaft [ikke-
alkoholholdige drikker] ; juice; smoothies; fruktsaft til 
bruk som drikkevare; konsentrert fruktsaft; 
proteinbaserte sportsdrikker; drinker, ikke 
alkoholholdige; grønnsaksjuice [drikker]; drikkevann; 
funksjonelle vannbaserte drikkevarer; vannbaserte 
drikkevarer inneholdende teekstrakter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsrådgivningstjenester; 
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bedriftsrådgivning til enkeltpersoner; rådgivning 
vedrørende annonse- og reklamevirksomhet; 
bedriftsrådgivning for markedsføring; bedriftsrådgivning 
vedrørende strategisk markedsføring; markedsføring; 
reklame- og markedsføringsrådgivning; markedsføring 
av arrangementer; 
varemerkeposisjonering/markedsføring, nemlig, 
rådgivning innen forretningsledelse og markedsføring, 
herunder å gi råd til bedrifter om posisjonering av sine 
merker; rådgivning innen ledelse av bedrifter og 
markedsføring; rådgivning vedrørende reklamestrategi; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
bedriftsvirksomhet i forbindelse med prosjektsamarbeid 
(joint ventures); utvikling og koordinering av frivillige 
prosjekter vedrørende veldedighetsorganisasjoner. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
investeringsrådgivning; finansinvesteringstjenester; 
overvåkning av investeringsfond; forvaltning av 
investeringsselskap; investeringsfondforvaltning; 
fondinvesteringstjenester; investeringsvirksomhet for 
privatkunder; investeringstjenester i forbindelse med 
aksjefond; finansielle transaksjonstjenester; 
veldedighetsfondtjenester; veldedighetsinnsamlinger; 
garantisttjenester; forsikringstjenester; 
forsikringsrådgivning; forsikringsagenturer; 
forsikringsvirksomhet; forsikringsformidling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikringskontrakter; rådgivning i forbindelse med 
forsikringskrav; forsikringsvirksomhet i forbindelse med 
sport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
forsikring; reiseforsikringsvirksomhet. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; planlegging av reiser; 
reiserådgivning; turledelse; turguidevirksomhet; 
reiseledervirksomhet; reiseinformasjon; 
reservasjonstjenester for reisebilletter; reiser og 
transport av passasjerer; reisebyrå- og 
bestillingstjenester; personlige turguidetjenester; 
tilrettelegging av feriereiser; reservasjonstjenester 
vedrørende turer; reisebyråvirksomhet i forbindelse 
med arrangering av reiser; drift og ledelse av turer; 
arrangement av reiser; reisebyråvirksomhet i 
forbindelse med arrangering av forretningsreiser; 
organisering av ledsagelse av reisende; organisering 
av turguider; reiserådgivning og informasjonstjenester; 
reisebestillingstjenester; planlegging og bestilling av 
reiser og transport, via elektroniske midler. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av treningsvideoer; 
innspillingstjenester; produksjon av videobånd til 
utdanning/opplæring innen bedriftsledelse; produksjon 
av videofilm; videofilming; lyd-, video- og 
multimediaproduksjon, og fotografering; fremvisning av 
videofilm; tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, 
via video-on-demand overføringstjenester; 
tilveiebringelse av tv-programmer, ikke nedlastbare, via 
video-on-demand overføringstjenester; tilveiebringelse 
av underholdningstjenester via videofilm; 
tilveiebringelse av videounderholdning via et nettsted; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
fremvisning av videoopptak; undervisning i 
kommunikasjonsteknikker; undervisning i 
kommunikasjonsferdigheter; tilveiebringelse av 
instruksjon vedrørende kommunikasjonsteknikker; 
pedagogisk undervisning; kontinuerlig opplæring; 
tilveiebringelse av undervisningskurser innenfor 
personlig utvikling; organisering av 
utdannelsesseminarer; yrkesveiledning og coaching; 
tilveiebringelse av online undervisningsseminarer; 
tilveiebringelse av videreutdanning; utførelse av 
undervisningskurser for ungdom; organisering av 
yrkesopplæringsprogrammer for ungdom; utførelse av 
pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne; idrettsundervisning av voksne og 
barn; utdanningstjenester for barn; idrettstrening; 
idrettsopplæring; treningskurser; utdannelse 
vedrørende sport; tjenester innen utdanning og 

undervisning i forbindelse med idrett; kroppsøving; 
sportsundervisning; trening av sportsfolk; organisering 
av sportskonkurranser; tjenester innen utdanning og 
opplæring i forbindelse med idrett; tjenester innen 
utdanning og undervisning i forbindelse med idrett; 
tilveiebringelse av undervisning i forbindelse med idrett; 
informasjon vedrørende sportsutdannelse; rådgivning 
vedrørende mosjonstrening [fitness]; undervisning i 
kondisjonstrening; kroppsøving; mosjons- og 
treningsvirksomhet [fitness] ; fysiske treningstjenester; 
helseklubbvirksomhet; treningssentertjenester; 
helseklubbinstruktør; helseklubbtjenester [helse- og 
fitnesstrening]; tilveiebringelse av 
undervisningstjenester vedrørende trening; 
tilveiebringelse av treningsfasiliteter; drift av 
fitness/treningssentre; instruksjon i fysisk trening; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende fysisk trening; 
instruksjonskurser vedrørende fysisk trening; sport og 
trening; utdannelsesvirksomhet vedrørende fitness; 
utdannelsesvirksomhet vedrørende utvikling av 
mentale evner; utdannelsesvirksomhet vedrørende 
utvikling av mentale evner til barn, ungdom og voksne; 
organisering av show og arrangementer med kulturelle 
formål; rådgivning vedrørende planlegging av 
spesialarrangementer; dommervirksomhet innen 
sportidrett; tilveiebringelse av opplæringskurs; 
organisering av show; arrangering av opplæringskurs; 
utførelse av utdanningsarrangementer; tilveiebringelse 
av kulturelle aktiviteter; organisering av turneringer; 
organisering av arrangementer innen underholdning og 
kultur; organisering av show med kulturelle formål; 
organisering av kulturelle og kunstarrangementer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelig forskning; 
forskningstjenester; tilveiebringelse av 
forskningstjenester; forsknings- og 
utviklingsvirksomhet; rådgivning i forbindelse med 
forskning og utvikling innen terapi. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter; hotell- og restauranttjenester; 
tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter og 
barer; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter; take-away restauranter; servering av mat 
og drikke i restauranter og barer; kafeer; hoteller, 
herberger og pensjonater, ferie- og turistinnkvartering; 
hoteller på feriesteder; hoteller; tilveiebringelse av 
hotell- og motelltjenester; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med hoteller; utføre hotellreservasjoner for 
andre; hotelltjenester for prioriterte kunder; rådgivning i 
forbindelse med hotellfasiliteter; bestilling av 
hotellovernatting; bestilling av hotellrom for reisende; 
hotellreservasjonstjenester via internet; 
reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner; 
reisebyråtjenester for reservasjon av hotellovernatting; 
bistroer; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; 
tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; 
midlertidig innkvartering. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester og veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; poliklinikktjenester; klinikktjenester 
innen medisin og helsepleie; medisinske 
behandlingstjenester fra klinikker og sykehus; 
sykehjem; medisinske klinikker; helseundersøkelser; 
klargjøring av psykologiske profiler; klargjøring av 
psykologiske rapporter; psykologiske testtjenester; 
psykologiske undersøkelser; psykologiske tjenester for 
individuelle og grupper; psykologtjenester; psykiatriske 
tjenester; tjenester fra en psykoterapeut; psykiatrisk 
testing; personlighetsvurdering [psykiske 
helsetjenester]; personlighetstest [psykiske 
helsetjenester]; rådgivning vedrørende personlig atferd; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
atferdsendringer; psykologisk testing til medisinske 
formål; klargjøring av psykologiske profiler til 
medisinske formål; psykologisk behandling; 
psykologisk omsorg; psykologisk rådgivning av 
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personale; psykologiske rådgivningstjenester innen 
idrett; psykologiske diagnosetjenester; atferdsmessig 
analyse for medisinske formål; rådgivning innen 
psykologisk vurdering; psykometrisk testing til 
medisinske formål; holistisk psykoterapi; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende psykologi; 
klargjøring av psykologiske profiler til medisinske 
formål; personlighetstest til psykologiske formål; 
psykologisk vurdering og undersøkelse; tilveiebringelse 
av psykologisk behandling; tjenester i forbindelse med 
psykologisk testing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298538 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201707596 
(220) Inndato: 2017.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PARADIS GELATERIA AS, c/o Tet Bærum AS, Munins 

vei 1, 1348 RYKKINN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Iskrem. 
  Klasse 35   Salg av iskrem; import- og eksportagenturer. 
  Klasse 43   Catering, kafeer, snack-barer, restauranter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298539 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201800817 
(220) Inndato: 2018.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DAIMYO AS, Uranienborg terrasse 9, 0351 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom; 
eiendomsinvesteringstjenester; investeringstjenester; 
investeringstjenester i forbindelse med virksomheter og 
eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298540 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201805805 
(220) Inndato: 2018.04.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FSN CAPITAL PARTNERS AS, Karl Johans gate 27, 
0159 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Etablering av og investering i fond; fondsforvaltning; 
investeringsforvaltning og investeringstjenester; 
forvaltning av kapitalinvesteringsfond; 
investeringsrådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298541 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201805879 
(220) Inndato: 2018.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LARSON INNOVATION, Gvammen, 3630 RØDBERG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Brødbokser 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298542 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201805806 
(220) Inndato: 2018.04.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FSN CAPITAL PARTNERS AS, Karl Johans gate 27, 

0159 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Etablering av og investering i fond; fondsforvaltning; 

investeringsforvaltning og investeringstjenester; 
forvaltning av kapitalinvesteringsfond; 
investeringsrådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298543 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2016.08.04, US, 87/127,997 

2016.08.04, US, 87/128,096 
2016.08.04, US, 87/128,119 

(210) Søknadsnr.: 201713921 
(220) Inndato: 2016.12.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay Parkway, 
US-CA94502 ALAMEDA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software for bruk innen behandling av diabetes; 
programvare for bruk med glukosesensorer; glukose 
rapportering programvare; programvare for bruk med 
kontinuerlig glukosemåling systemer; mobile 
programvare-applikasjoner innen 
diabetesbehandlingen. 

  Klasse 42   Tilby glukoserapportering programvare tjenester; 
nettsky-programvareplattform tjenester som tilbyr 
programvare for deling, rapportering, vedlikehold, 
administrasjon, overvåking og analyse av medisinsk 
informasjon innen diabetesbehandlingen; Tilby 
midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare 
for deling, rapportering, vedlikehold, administrasjon, 
overvåking og analyse av medisinsk informasjon innen 
diabetesbehandlingen; Tilby et nettsted med on-line 
ikke-nedlastbar programvare som lar brukerne dele, 
rapportere, vedlikeholde, administrere, overvåke og 
analysere medisinsk informasjon innen 
diabetesbehandlingen; programvare som en tjeneste 
(SAAS tjenester) som har programvare for deling, 
rapportering, vedlikehold, administrasjon, overvåking 
og analyse av medisinsk informasjon innen 
diabetesbehandlingen; plattform som en tjeneste 
(PAAS)  som tilbyr  interaktiv programvare for deling, 
rapportering, vedlikehold, administrasjon og 
overvåkning av medisinsk informasjon innen 
diabetesbehandlingen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298544 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201800801 
(220) Inndato: 2018.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Frima Vafler A/S, Gunnar Clausens Vej 40, DK-8260 
VIBY J, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, DK-8000 AARHUS C, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Ismaskiner og -apparater [isfrysning]; Maskiner til 
fremstilling av is; Utstyr og installasjoner for kjøling, 
apparater for kjøling av drikker, iskrem, leskedrikker og 
slushice. 

  Klasse 30   Sorbet; Konsentrater, pulvere og essenser for iskrem 
og sorbet. 

  Klasse 32   Slushicekonsentrat; Saft; Kullsyreholdig saft; 
Limonader; Shandy; Leskedrikker; Konsentrater brukt 
til fremstilling av leskedrikker; Konsentrater, pulvere og 
essenser (ikke eteriske essenser eller eteriske oljer) for 
slush. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298545 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.04, EM, 017067431 
(210) Søknadsnr.: 201800866 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 
DK-7330 BRANDE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Briller; brilleinnfatninger; fargede glass; solbriller; 
brilleetuier. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; smykker av edle 
metaller og edelstener; imiterte smykker og imiterte 
stener; armbåndsur; klokker.   

  Klasse 18   Bokser av lær; poser av lær, for emballering; 
reisekofferter; håndkofferter; reisevesker; 
toalettmapper; garderobeposer for klær for reiseformål; 
ryggsekker; vesker; håndvesker; strandvesker; 
handlevesker, skuldervesker; skolesekker; kofferter; 
reisevesker av lerret; attaché kofferter; beholdere av 
lær; dokumentmapper; poser og etuier; lommebøker; 
pengepunger; nøkkelpunger; seddelbøker av lær; 
paraplyer; parasoller; spaserstokker; spaserstokkseter.

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg. 
  Klasse 35   Samling (ikke transport) av et utvalg varer, slik at 

andre får mulighet for – på en enkel måte – å se og 
kjøpe disse varer gjennom detaljforretninger, engros 
salgssteder, shop-in-shops eller via elektroniske 
medier, nemlig briller, brilleinnfatninger, fargede glass, 
solbriller, brilleetuier, edle metaller og deres legeringer, 
smykker av edle metaller og edelstener, imiterte 
smykker og imiterte stener, armbåndsur, klokker, 
bokser av lær, poser av lær for emballering, 
reisekofferter, håndkofferter, reisevesker, 
toalettmapper, garderobeposer for klær for reiseformål, 
ryggsekker, vesker, håndvesker, strandvesker, 
handlevesker, skuldervesker, skolesekker, kofferter, 
reisevesker av lerret, attaché kofferter, beholdere av 
lær, dokumentmapper, poser og etuier, lommebøker, 
pengepunger, nøkkelpunger, seddelbøker av lær, 
paraplyer, parasoller, spaserstokker, spaserstokkseter, 
klær; fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298546 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201717301 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MIN BOAZU AS, Postboks 941, 9259 TROMSØ, Norge
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt; kjøttvarer [bearbeidet]; fjærkre [kjøtt]; kjøtt, 

konservert; saltet kjøtt; bearbeidede kjøttprodukter; 
oksekjøtt; pakket kjøtt; preservert kjøtt; tørket kjøtt. 

  Klasse 35   Detalj og engrossalg av kjøtt. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298547 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201800590 
(220) Inndato: 2018.01.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SORTIE AS, Ballerud alle 10, 1363 HØVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame- og salgsfremmende tjenester; 
Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester.     

  Klasse 36   Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med privatøkonomi. 

  Klasse 44   Medisin- og omsorgstjenester for eldre; 
Hjemmeomsorgstjenester; Hjemmesykepleietjenester; 
Hospice; Hospitaler; Palliativ pleie; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med helse; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med helseomsorg; 
Sykehjem; Sykepleie.  

  Klasse 45   Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med juridiske spørsmål; Juridiske tjenester; Rådgivning 
i forbindelse med personlige juridiske anliggender; 
Begravelser; Begravelsesbyråer; Organisering av 
møter for sørgende familier for å minnes avdød 
familiemedlem; Online sosial nettverkstjenester; 
Tilveiebringelse av personlige støttetjenester for 
familier av pasienter med livstruende sykdommer; 
Tilveiebringelse av personlige støttetjenester for 
kreftpasienter og deres familier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298548 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.16, JP, 2018-004407 
(210) Søknadsnr.: 201801766 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, JP-KYOTO-SHI, KYOTO, Japan 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske spillprogrammer; nedlastbare 
elektroniske spillprogrammer; videospillprogrammer; 
nedlastbare videospillprogrammer; videospillinnsatser; 
programmer videospillapparater for forbrukere; 
nedlastbare programmer for videospillapparater for 
forbrukere; elektroniske lagringsmedier innregistrert 
med programmer for videospillapparater for forbrukere; 
programmer for håndholdte elektroniske spillapparater; 
nedlastbare programmer for håndholdte elektroniske 
spillapparater; elektroniske lagringsmedier innregistrert 
med programmer for håndholdte elektroniske 
spillapparater; programmer for 
arkadevideospillmaskiner; nedlastbare programmer for 
arkadevideospillmaskiner; elektroniske lagringsmedier 
innregistrert med programmer for 
arkadevideospillmaskiner; etuier og deksler til 
smarttelefoner; dataspilsoftware; nedlastbar 
dataspillsoftware; dataprogrammer [programmer], 
innregistrerte; programmer for smarttelefoner; 
nedlastbare programmer for smarttelefoner; 

elektroniske lagringsmedier innregistrert med 
programmer for smarttelefoner; CD-plater [audio-
video]; nedlastbare bildefiler; nedlastbare musikkfiler; 
elektroniske publikasjoner, nedlastbare. 

  Klasse 16   Stensiler; kalkertegninger; trykksaker; papp; 
bølgepapp; papp for papirhåndverk; papir; 
kontorrekvisita, unntatt møbler; skrivesaker og 
kontormateriell; maskeringstape [skrivesaker og 
kontormateriell]; segl [skrivesaker og kontormateriell]; 
klistremerker [skrivesaker og kontormateriell]. 

  Klasse 28   Spill; leker; kosedyr; dukker; bærbare spill med LCD-
skjermer; beskyttelsesfilm tilpasset skjermer for 
bærbare spill; videospillmaskiner; styringsenheter for 
spillkonsoller; apparater for spill; 
arkadevideospillmaskiner; brettspill; spillkort; 
beskyttende bærevesker og -etuier spesielt tilpasset 
håndholdte videospill; bygge- og monteringsleker laget 
av papir. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; underholdningsinformasjon; 
tilveiebringe online, elektroniske publikasjoner, ikke 
nedlastbare;  tilveiebringe online videoer, ikke 
nedlastbare; tilveiebringe online musikk, ikke 
nedlastbar; utleie av spillutstyr; utleie av leker og 
leketøy; spilltjenester tilveiebrakt online fra et 
datanettverk; organisering av konkurranser [utdanning 
eller underholdning]; arrangering og ledelse av 
seminarer; tilveiebringe spillehaller og relaterte 
tjenester; fornøyelsesparkvirksomhet; opplærings- og 
undervisningstjenester relatert til videospill og 
tilveiebringelse av informasjon relatert dertil; 
konsulentvirksomhet relatert til laging av 
papirhåndverk; arrangering, ledelse og organisering av 
videospillarrangementer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298549 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801140 
(220) Inndato: 2018.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Rogalandsforskning, Postboks 8046, 4068 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Borerigger. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner; avstenging og 

plugging av olje- og gassbrønner; leaseing og utleie av 
fasiliteter, maskiner og utstyr for bruk i forbindelse med 
testing, sertifisering og kvalitetskontroll av utstyr for 
bruk innen olje- og gassindustrien. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilrettelegging og avholdelse av eksamen. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av test- og 
analysemetoder; materialtesting; teknisk test- og 
kvalitetskontroll av utstyr for bruk i olje- og 
gassindustrien; kvalitetskontroll av fremgangsmåter og 
prosedyrer innen olje- og gassindustrien; sertifisering 
av utstyr for bruk i olje- og gassindustrien; 
personellsertifisering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298550 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801143 
(220) Inndato: 2018.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stiftelsen Rogalandsforskning, Postboks 8046, 4068 
STAVANGER, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Borerigger. 
  Klasse 37   Boring av olje- og gassbrønner; avstenging og 

plugging av olje- og gassbrønner; leaseing og utleie av 
fasiliteter, maskiner og utstyr for bruk i forbindelse med 
testing, sertifisering og kvalitetskontroll av utstyr for 
bruk innen olje- og gassindustrien. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilrettelegging og avholdelse av eksamen. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av test- og 
analysemetoder; materialtesting; teknisk test- og 
kvalitetskontroll av utstyr for bruk i olje- og 
gassindustrien; kvalitetskontroll av fremgangsmåter og 
prosedyrer innen olje- og gassindustrien; sertifisering 
av utstyr for bruk i olje- og gassindustrien; 
personellsertifisering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298551 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801205 
(220) Inndato: 2018.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TARE MARE AS, Øvre Drengsrud vei 29, 1385 
ASKER, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298552 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201804629 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industrias Tecnos S.A. de C.V., KM 6 Carr Cuernavaca 
A Tepoztlan, MX-62000 CUERNAVACA, MOR, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Ammunisjon. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 298553 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201804628 
(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: 
 Industrias Tecnos S.A. de C.V., KM 6 Carr Cuernavaca 

A Tepoztlan, MX-62000 CUERNAVACA, MOR, Mexico 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 13   Ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298554 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201804624 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industrias Tecnos S.A. de C.V., KM 6 Carr Cuernavaca 
A Tepoztlan, MX-62000 CUERNAVACA, MOR, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298555 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201804625 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industrias Tecnos S.A. de C.V., KM 6 Carr Cuernavaca 
A Tepoztlan, MX-62000 CUERNAVACA, MOR, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298556 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201804623 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industrias Tecnos S.A. de C.V., KM 6 Carr Cuernavaca 
A Tepoztlan, MX-62000 CUERNAVACA, MOR, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298557 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801609 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MARY-ANNS POLARRIGG AS, Postboks 17, 9171 

LONGYEARBYEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Midlertidig innlosjering; bevertning og tilbringing av 

mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298558 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201801214 
(220) Inndato: 2018.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANNA MARIA HILDEBRAND, c/o Opsstø Hæren 
Sykestua Skjold, Postboks 203, 9335 ØVERBYGD, 
Norge 

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

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 

  Klasse 35   Salg av fotografier; Annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 

bedrifter; kontortjenester. 
  Klasse 41   Fotografering; Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298559 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(210) Søknadsnr.: 201805866 
(220) Inndato: 2018.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANNA-LISA JOHANNESSEN, BLÅKLOKKEVEGEN 8, 
9102 KVALØYSLETTA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hudpleiemidler; Parfyme; Røkelsespreparater 

[parfyme]; Hud- og kroppskremer for utvortes bruk, 
kremer og oljer for kosmetisk bruk; Massasjeoljer og -
kremer; Dusjgeleer, kremer og oljer; Kremer, oljer, 
hudkremer, spray, blyanter og balsam for kosmetiske 
formål; Oljer for hårpleie; Kosmetikk og sminke; 
Kosmetikk- og skjønnhetspreparater; Kosmetikk for 
personlig bruk; Kosmetikk for dyr 

  Klasse 16   Tidsskrifter; Magasiner [tidsskrifter]; Kort; 
Kontormateriell 

  Klasse 25   Klær; Klær for barn; Støvler og sko; Belter 
[bekledning]; Belter laget av lærimitasjon; Belter laget 
av stoff [klær]; Belter laget av tekstil [klær]; Belter [deler 
av klesplagg]; Hodeplagg; Klær, skotøy, hodeplagg; 
Klær, fottøy, hodeplagg; Artikler av klær, skotøy og 
hodeplagg for spedbarn og smårollinger 

  Klasse 42   Design av internettsider; Designtjenester; 
Designtjenester i forbindelse med trykksaker; 
Nettbaserte designtjenester; Grafiske designtjenester; 
Forsknings- og designtjenester; Produktdesign; 
Analyse og evaluering av produktdesign; Design av 
kunsthåndverk; Industridesign; Interiørdesigntjenester; 
Design av innendørs dekor; Design av nettportaler; 
Arkitekttjenester; Designrådgivning; Emballasjedesign; 
Forskning og utvikling av produkter; Grafisk formgiving; 
Rådgivning innen motedesign; Motedesigntjenester; 
Vitenskapelig forskning og utvikling; 
Værmeldingstjenester 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298560 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716734 
(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: 

 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 

forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
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elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298561 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716735 
(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: 
 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 

videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 

tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
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strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298562 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716736 
(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: 

 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 

elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
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tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298563 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716737 
(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: 

 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-

plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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, 
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svømmecaps, badehetter, hodeplagg med tilhørende 
parykker; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298564 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716738 
(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: 
 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 

videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
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dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 

selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298565 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716760 
(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: 
 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 

videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
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tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 

strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298566 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716762 
(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: 
 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 

videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
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datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 

for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298567 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716765 
(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: 
 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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 

videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
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videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 

arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298568 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716806 
(220) Inndato: 2017.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.14 
(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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 

og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
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elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298569 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716808 
(220) Inndato: 2017.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.14 
(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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 
relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 

hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
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underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298570 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201716811 
(220) Inndato: 2017.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.14 
(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   Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, 
videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, 
forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-
plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk 
eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning 
og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare 
videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og 
nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar 
dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, 
statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive 
statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via 
Internett inneholdende underholdning og informasjon 
knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport 
og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig 
skjermsparere og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via 
Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er 

relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; 
elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; 
datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; 
stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og 
nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, 
datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, 
beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og 
nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; 
batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; 
dataprogramvare for å få tilgang til og vise 
databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for 
dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert 
hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, 
tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte 
mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; 
elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer 
(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; brilletilbehør, 
nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; 
brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; 
kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og 
forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; 
nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar 
videospillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar 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 til å lage avatarer for å spille 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via 
Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form 
av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort 
tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, 
nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), 
klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; 
munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det 
forannevnte innen basketball, elektroniske spill, 
elektronisk sport og virtuell sport.   

  Klasse 25   Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, 
basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, 
treningsgensere, treningsbukser, bukser, 
treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamaser, 
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, 
nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), 
overtrekksdresser, overtrekksbukser, 
overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, 
vindtette jakker, parkaser, frakker, 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; alt det forannevnte relatert til basketball, 
elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.  

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen 
arrangering, organisering og gjennomføring av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer bestående av 
dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle 
sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og 
konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, 
kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale 
medier og Internett-show inneholdende 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
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underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneringer, akademier og arrangementer; 
tilveiebringelse av webbasert system og online portal 
for kunder for å delta i online elektroniske spill; 
gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og 
turneer for rekreasjon og konkurranser; spilltjenester i 
form av online, ikke-nedlastbar programvare 
tilveiebragt midlertidig for brukere for å lage, laste opp, 
dele, forhåndsvise og publisere videoer, musikk, kunst, 
tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av 
radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, 
blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, 
videoopptak og videostrømmingsopptak av 
dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, 
underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, 
turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse 
av online nyheter, informasjon, kommentering og 
strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i 
form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og 
arrangere ligaer, akademier og camper; spilltjenester 
for å lokalisere brukere av online interaktiv dataspilling, 
datasport og virtuelle sportstjenester og matching av 
online spillere med andre spillere på alle nivåer; 
underholdningstjenester i form av opptreden av 
maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, 
akademier, camper, markedsføringsarrangementer og 
andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; 
fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av 
online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, 
elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, 
interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering 
av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og 
spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i 
form av en online database; underholdningstjenester, 
nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske 
spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester 
online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen 
basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og 
virtuell sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298571 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801487 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hydro Extruded Solutions AS, Drammensveien 264, 
0283 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Aluminiumslegeringer; ekstrudert aluminium; rør laget 
av aluminium til bruk i vekselvarmere. 

  Klasse 11   Varmevekslere, andre enn deler av maskiner; deler til 
varmevekslere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298572 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.05, LS, 17/263 
(210) Søknadsnr.: 201801779 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-
WA98052-6399 REDMOND, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software for tilveiebringelse av tilgang til 
tredimensjonale virtuell virkelighet-miljøer, herunder 
avatarer og brukergrensesnitt for tredimensjonal virtuell 
virkelighet; software som tillater deltakere å se og 
interagere med webinnhold i et tredimensjonalt virtuell 
virkelighet-miljø og å interagere med andre i et virktuell 
virkelighet-miljø for forretnings-, fritids-, 
underholdsnings- eller opplæringsformål; software som 
brukes for å tilveiebringe flerbrukertilgang til et online, 
tredimensjonalt virtuell virkelighet-miljø; software som 
gir deltakere fra en hvilken som helst fysisk lokasjon 
tilgang til et virtuell virkelighet-område via internett; 
software for bruk med datamaskiner og periferiutstyr, 
herunder høyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, virtuell 
virkelighet-headsett, bevegelsessensitive kameraer, 
haptikk-enheter og andre enheter, for å delta i og 
aksessere innhold på internett og kommunisere med 
andre i sanntid; software for behandling, overføring 
eller visning av grafikk; software for kommunikasjon 
med andre ved hjelp av sanntids audio, bevegelser, 
kroppspråk og visuelle metoder; software for visning av 
innhold fra internett og deling med andre; software for 
tilveiebringelse av individuell eller samtidig 
flerdeltakertilgang til et virtuelt område; software som 
brukes for å muliggjøre flerdeltakerdeling av online 
innhold, herunder interaktivt innhold slik som videoer, 
spill, konferanser, presentasjoner og andre 
applikasjoner; datasoftware som brukes for å skape, 
modifisere og manipulere miljøer, avatarer, funksjoner, 
egenskaper og objekter i tredimensjonale virtuell 
virkelighet-miljøer, herunder visning av todimensjonalt 
innhold i 3D; software for inkorporering av 
tredimensjonale objekter og applikasjoner i virtuell 
virkelighet-miljøer. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester i form av stemme-, video-, 
epost- og dataoverføring i et online virtuelt miljø; 
elektronisk meldingsoverføring; strømming av lyd- og 
bilde-/videomateriale fra internett; webcastingtjenester; 
online konferansetjenester; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av onlinefasiliteter for 
sanntidsinteraksjon med andre vedrørende emner av 
interesse. 

  Klasse 41   Opplæringstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
tredimensjonale virtuell virkelighet-miljøer, avatarer og 
brukergrensesnitt som tillater flere deltakere å 
interagere for opplærings- og undervisningsformål; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
tredimensjonale virtuell virkelighet-miljøer som tillater 
flere deltakere å interagere for underholdningssformål. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datasoftware, særlig for virtuell 
virkelighet-miljøer, avatarer, brukergrensesnitt, 
spesialtilpasning, egenskaper og funksjoner; design og 
utvikling av software for multimedia- og tredimensjonale 
virtuelle miljøer for andre; datatjenester, nemlig 
vertskapstjenester for et online, tredimensjonalt, virtuelt 
miljø som inneholder et bredt utvalg av brukerdefinert 
innhold som kan aksesseres ved hjelp av 
kommunikasjonsnettverk; design og utvikling av 
multimediaprodukter; design av websider og 
tredimensjonale, virtuelle miljøer; tilveiebringelse av 
online, ikke-nedlastbar software og digitale 
softwareplattformer for bruk ved oppbygging av 
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tredimensjonale, virtuelle miljøer, avatarer, visning av 
todimensjonalt innhold i 3D, egenskaper og funksjoner.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298573 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201803323 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IC SCANDINAVIA AS, Henrik Ibsens gate 36, 0255 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298574 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201805837 
(220) Inndato: 2018.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter, 
herunder havremelk, rismelk, soyamelk, mandelmelk, 
kokosmelk, samt produkter hovedsakelig laget av slike 
varer; spiselige oljer og fett; kjøtterstatninger; 
grønnsaksbaserte kjøtterstatninger; ferdigmåltider 
basert på kjøtterstatninger. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; pasta; sauser; 
ferdigmat som hovedsaklig består av pasta eller ris; 
salatdressinger; brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; 
ikke medisinske pastiller. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298575 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201805923 
(220) Inndato: 2018.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 R-EX COMMUNICATIONS AS, Vragesløyfen 120, 
4625 FLEKKERØY, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nettstedutviklingsprogramvare 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298576 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201805925 
(220) Inndato: 2018.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HANS KÅRE LUNDESTAD, BLÅSEN 7 A, 1369 
STABEKK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; 

Kosmetiske kremer for hudpleie; Emulsjoner, geleer og 
hudkremer for hudpleie; Kosmetiske preparater for 
hudpleie; Kosmetiske produkter i form av aerosoler for 
hudpleie; Kosmetiske hudpleiekremer; Ikke-medisinske 
hudpleiemidler; Anti-aldringshudpleiepreparater; 
Hudpleiemidler; Hudpleiepreparater for rynkefjerning; 
Bad- og dusjpreparater 

  Klasse 5   Medisinske kremer for hudpleie; Farmasøytiske 
preparater for hudpleie; Medisinske hudpleiemidler; 
Kosttilskuddsdrikker; Vitamin- og mineralkosttilskudd; 
Fruktsmaktilsatte kosttilskuddsdrikkeblandinger i 
pulverform; Proteinbasert kosttilskudd; Kosttilskudd 
bestående av aminosyrer, mineraler og sporstoffer; 
Lecitinbasert kosttilskudd; Kosttilskudd med kosmetisk 
effekt; Kosttilskudd bestående av mineraler; 
Kosttilskudd for mennesker og dyr; Kosttilskudd for 
kontroll av kolesterol; Kosttilskudd for mennesker; 
Kosttilskudd for dyr; Kosttilskudd 

  Klasse 16   Ansiktshåndklær av papir; Hygieniske håndklær av 
papir 

  Klasse 24   Store badehåndklær 
  Klasse 25   Klær; Hodetørklær [klesplagg]; Badehetter; 

Badeshorts 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298577 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801144 
(220) Inndato: 2018.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oselie Henden, Melvegen 33, 6770 NORDFJORDEID, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Ole Petter Henden, Melvegen 33, 6770 

NORDFJORDEID, 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 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 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298578 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201800555 
(220) Inndato: 2018.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 G's Fresh Limited, Barway, Ely, GB-CB7 5TZ 

CAMBRIDGESHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kostholds- og ernæringstilsetninger; dietetiske stoffer; 

vitaminer og mineraler; preparater og ekstrakter for 
kostholds- og ernæringsformål i alle former inkludert 
tabletter, væsker, kapsler og pulver. 

  Klasse 29   Bearbeidede og tilberedte grønnsaker; bearbeidet og 
tilberedt frukt; tilberedte salater; frosne, tørkede og 

kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, 
kompotter; konservert mat; tørkede grønnsaker; kokte 
grønnsaker; syltede grønnsaker; bearbeidet frukt, sopp 
og grønnsaker; bearbeidet frukt, sopp og grønnsaker, 
alle i pulverform; bearbeidede grønnsaksprodukter; 
tilberedte salater; supper; snacks og snackmat 
(grønnsaksbasert); grønnsaksbasert snacks og 
snackmat; spiselige oljer og fett; kokte, bearbeidede og 
konserverte rødbeter; grønnsakschips; rødbetchips. 

  Klasse 30   Sauser; krydder; smakstilsetninger; preparater 
inneholdende urter og/eller krydder; marinader 
inneholdende urter og/eller krydder: pesto; marinader; 
honning; sennep; eddik, sauser (smakstilsetning); 
salsaer; marinader; smaksstilsetninger for mat.  

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske 
frukter og grønnsaker, frø, naturlige planter og 
blomster; ferske salatgrønnsaker; ferske salatblader; 
fersk rødbet. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; grønnsaksdrinker; 
grønnsaksjuicer; grønnsaksdrikker; fruktdrinker; 
fruktjuicer; fruktdrikker; smakstilsatte frukt- og 
urtedrikker tilsatt kullsyre; smakstilsatte 
grønnsaksdrikker tilsatt kullsyre; saft og andre 
preparater for å lage drikker; preparater for å lage 
drikker i form av pulver; stille vann; mineralvann; ikke-
alkoholholdige drikker.  

  Klasse 42   Vitenskapelige, teknologiske og forskningstjenester 
innen hagebruk og landbruk; opprettelse av geologiske 
og biologiske rapporter; utarbeidelse av tekniske og 
vitenskapelige rapporter relatert til hagebruk og 
landbruk; design og utvikling av apparater for 
overvåkning av plantevekst og plantevekstvariasjon; 
design og utvikling av programvare for analyse av 
plantevekst og plantevekstvariasjon; utvikling av 
prosesser for analyse av plantevekst og 
plantevekstvariasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298579 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.31, US, 87/548,847 
(210) Søknadsnr.: 201801463 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roll-Rite, LLC, 650 Industrial Drive, US-MI48624 
GADWIN, USA 

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

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

  Klasse 7   Automatisert presenningsanordning (system) for å 
ta/trekke av og trekke tilbake presenninger over 
nyttekjøretøy, nemlig lastebiler og tilhengere [kjøretøy].

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298580 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201805815 
(220) Inndato: 2018.05.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADEPTOR AS, Carl Konows gate 34, 5162 
LAKSEVÅG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Telekommunikasjonsenheter og -apparater; 

Nettverksrutere; Telefonadaptere; Telefonapparater; 
Telefonkabler; Nettverksservere; Datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere; Antenner for 
telekommunikasjonsnettverk; Maskinvare for lokalnett 
[LAN]; Tilgangspunkter til lokalnett [LAN]; Lokalnett 
(LAN); Elektroniske komponenter; Elektrisk kabling; 
Elektrisk telekommunikasjonsapparater; Kabler for 
elektrisk signaloverføring; Kabler for elektrisk eller 
optisk signaloverføring; Datanettverksbrytere; 
Lysbrytere; Fjernbrytere; Ringeknapper; Brytere, 
elektriske; Ethernet-brytere; Datanettverkshub, brytere 
og rutere; Elektriske lysbrytere; Elektriske 
kabelforbindere 

  Klasse 11   Lamper; Lampepærer; Lamperør; Lamper for 
utendørsbruk; Elektriske lamper; Sikkerhetslamper; 
Sikkerhetslamper for underjordisk bruk; Lyskastere; 
Kraftige lyskastere 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298581 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201805816 
(220) Inndato: 2018.05.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ADEPTOR AS, Carl Konows gate 34, 5162 

LAKSEVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Telekommunikasjonsenheter og -apparater; 
Nettverksrutere; Datanettverksrutere; Telefonadaptere; 
Telefonapparater; Telefonkabler; Nettverksservere; 
Datamaskinvare for nettverkstilgangsservere; Antenner 
for trådløst kommunikasjonsutstyr; Antenner for 
telekommunikasjonsnettverk; Lokalnett (LAN); 
Maskinvare for lokalnett [LAN]; Datakort for lokalnett 
[LAN]; Tilgangspunkter til lokalnett [LAN]; Elektroniske 
komponenter; Elektrisk kabling; Elektrisk 
telekommunikasjonsapparater; Kabler, elektriske; 
Kabler for elektriske og optiske 
signaloverføringssystemer; Kabler for elektrisk 
signaloverføring; Kabler for elektrisk eller optisk 
signaloverføring; Kabler for optisk signaloverføring; 
Elektriske kabler og ledninger; Ethernet-kabler; Optiske 
kabler; Fiberoptiske kabler; Datanettverksbrytere; 
Datanettverkshub; Datanettverksservere; 
Datanettverksadaptere; Datanettverksmaskinvare; 
Brytere, elektriske; Ethernet-brytere; Datanettverkshub, 
brytere og rutere; Elektriske lysbrytere; Lysbrytere; 
Fjernbrytere; Elektriske kabelforbindere 

  Klasse 11   Lamper; Lamper for utendørsbruk; Lampepærer; 
Elektriske lysarmaturer; Elektriske lamper; 
Sikkerhetslamper; Sikkerhetslamper for underjordisk 
bruk; Lyskastere; Kraftige lyskastere 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

Registrering nr 298582 (201805122), Omya Agrocarb, er 
omdannet fra internasjonal registrering nr 1275543 i henhold til 
Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 298582 
(151) Reg.dato.: 2016.03.11 
(300) Søknadsprioritet 2015.09.24, EM, 014588578 
(210) Søknadsnr.: 201805122 
(220) Inndato: 2015.10.28 
(180) Registreringen utløper: 2025.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omya AG, Baslerstrasse 42, CH-4665 OFTRINGEN, 
Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kalsiumkarbonatbaserte stoffer [substances] for 
forbedring av jord 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298583 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201802542 
(220) Inndato: 2018.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NRC GROUP ASA, PB 18, 1324 LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Jernbanesignaler; Elektrisk kabling 
  Klasse 37   Bygging av havner; Bygging og konstruksjon under 

vann; Veibygging; Bygging av moloer; Byggeledelse; 
Konstruksjon, vedlikehold og renovering av offentlige 
anleggsprosjekter; Konstruksjon av bygninger, veier, 
broer og demninger; Konstruksjon av stålstrukturer; 
Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer; Konstruksjon og renovering 
av bygninger og andre strukturer; Legging av kabler; 
Molobygging; Pumping av septiktanker; 
Rengjøringstjenester for avløpsrør; 
Undervannsbygging; Undervannsoppmudring; 
Undervannsreparasjon; Utgravingstjenester; 
Byggeledelse; Tunnelbygging; Bygging av kaianlegg 

  Klasse 39   Leasing av skinnegående flatvogner; Utleie av vei- og 
skinnegående kjøretøy, utenom passasjerkjøretøy 

  Klasse 44   Landskapsarkitektur- og hagetjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298584 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201715382 
(220) Inndato: 2017.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Snap Inc., 63 Market Street, US-CA90291 VENICE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Tegneseriehefter; ølbrikker (coasters) av papir; 
kalendere; barnebøker; fargeleggingsbøker; 
klistremerker (decals); mapper (folders); gaveposer; 
fotoalbum; plakater; gummistempler; tegneblokker; 
klistremerker (stickers); overføringsbilder (transfers); 
kontorrekvisita, nemlig notatbøker, penner, blyanter, 
papirskrivesaker, stiftemaskiner, hilsekort, 
poststempler, postmerkelapper; grafiske avtrykk 
(prints). 

  Klasse 25   Klær, nemlig t-skjorter, poloskjorter, langermede 
skjorter, trøyer (tank tops), sokker, undertøy, bukser, 
jakker, gensere (jerseys), hatter, kjoler, gensere 
(sweatshirts) og kortbukser; forklær; luer (beanies); 
frakker; fottøy; hansker; pysjamas; morgenkåper; 
skjerf; tøfler (slippers); badetøy; sko; sandaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298585 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.09, US, 87/748,696 
(210) Søknadsnr.: 201801101 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringers Technologies LLC, 8846 N. Sam Houston 

Pkwy West, Suite 110, US-TX77064 HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Brannsikre hansker; hansker for beskyttelse mot 

ulykker; vernehansker for industriell bruk; beskyttende 
arbeidshansker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298586 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201804622 
(220) Inndato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MEDIA LILLA LANDSEM, Breigata 23, 0187 OSLO, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.    

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298587 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201713226 
(220) Inndato: 2017.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 37   Rørleggervirksomhet; rørlegger-installasjonsarbeid; 
glassmestertjenester. 

  Klasse 44   Rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- 
og skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; bekjemping av skadedyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298588 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201800707 
(220) Inndato: 2018.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TORVDRIFT PER IVAR HANSEN, Romeriksgata 72, 
2003 LILLESTRØM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Owe Halvorsen, Storgata 36, 2000 

LILLESTRØM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranter og restauranttjenester; cateringtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298589 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801780 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LANGLER AS, Postboks 6395 Etterstad, 0604 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Software, softwareapplikasjoner, kodede eller 
magnetiske bankkort.  

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) 
alle foranstående varer til bruk i forbindelse med 
banktjenester og finansielle transaksjonstjenester.  

  Klasse 35   Kontoroppgaver; regnskapsførsel; databehandling.  
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive 

men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet 
via internett; monetær virksomhet; bankvirksomhet; 
aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse 
vedrørende finansieringsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i 
finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.  

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298590 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801790 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SUBSUN AS, Roveruds gate 12, 0481 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

[innregistrerte på databærere]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; grensesnittenheter for 
datamaskiner; nedlastbare billedfiler. 

  Klasse 38   Elektronisk postoverføring; elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; 
kringkasting over nett (webcasting); kommunikasjon 
ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk 
fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av 
digitale filer; overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
sending av fjernsynsprogram; telefonisk 
kommunikasjon; telegrafisk kommunikasjon; 
telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang 
til et globalt computernettverk; tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; tilveiebringelse av online forum; 
tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringe 
adgang til betalt digitalt innhold på nett; tilveiebringelse 
av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs 
kringkasting; videokonferansetjenester. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; bookingtjenester for 
underholdning; reservasjon og booking for billetter til 
konserter, show og underholdningsevents; organisering 
av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering og ledelse av kollokvium; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
seminarer; privatundervisning; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skriving av 
tekster [andre enn for reklameformål]; 
tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; yrkesveiledning; bookingtjenester via 
internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298591 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801791 
(220) Inndato: 2018.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SUBSUN AS, Roveruds gate 12, 0481 OSLO, Norge 

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

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

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

[innregistrerte på databærere]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; grensesnittenheter for 
datamaskiner; nedlastbare billedfiler. 

  Klasse 38   Elektronisk postoverføring; elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; 
kringkasting over nett (webcasting); kommunikasjon 
ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk 
fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av 
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digitale filer; overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
sending av fjernsynsprogram; telefonisk 
kommunikasjon; telegrafisk kommunikasjon; 
telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang 
til et globalt computernettverk; tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; tilveiebringelse av online forum; 
tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringe 
adgang til betalt digitalt innhold på nett; tilveiebringelse 
av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs 
kringkasting; videokonferansetjenester. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning], ikke innen frisørfaget, hårpleie 
og skjønnhetspleie; arrangering og ledelse av 
konserter, ikke innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer, ikke innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; artistopptredener, ikke innen 
frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; billettkontor, 
ikke innen frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie 
[underholdningsvirksomhet]; booking av seter for 
kulturelle arrangementer, ikke innen frisørfaget, 
hårpleie og skjønnhetspleie; bookingtjenester for 
underholdning som ikke er innen frisørfaget, hårpleie 
og skjønnhetspleie; reservasjon og booking for billetter 
til konserter, show og underholdningsevents som ikke 
er innen frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; 
organisering av kulturelle arrangement som ikke er 
innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie[impresariotjenester]; organisering og 
ledelse av kollokvium, ikke innen frisørfaget, hårpleie 
og skjønnhetspleie; organisering og ledelse av 
konferanser, ikke innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; organisering og ledelse av seminarer, 
ikke innen frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; 
privatundervisning, ikke innen frisørfaget, hårpleie og 
skjønnhetspleie; publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; underholdningsinformasjon; 
underholdningsvirksomhet,ikke innen frisørfaget, 
hårpleie og skjønnhetspleie; undervisning, ikke innen 
frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster; yrkesveiledning, 
ikke innen frisørfaget, hårpleie og skjønnhetspleie; 
bookingtjenester via internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298592 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.11, US, 87/641,433 
(210) Søknadsnr.: 201801590 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove Road, CA-
NSB3P1L3 HALIFAX, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Modelleringsmaterialer og blandinger til bruk for barn; 
kunst og håndverk lekeskumsett. 

  Klasse 28   Lekestøpeblandinger, nemlig en blanding laget av 
polystyrenskumperler/bobler; leketøyskumformingssett 
til modellering bestående av lekemodelleringsskum og 
plasttilbehør for modellering, forming, ekstrudering, 
bearbeidelse, og for å spille spill med 
modelleringsskum; tilbehør til 
leketøyskumformingsblandinger, nemlig leketøyruller, 
formtilskjærere, frimerker, og sleiver/øser/skaper; 

leketøy og nyhetsprodukt i form av en 
leketøystøpeblanding laget av 
polystyrenskumperler/bobler; 
multippel/flerbruksaktivitetsleker for barn; 
barnepedagogiske leker for utvikling av finmotoriske 
ferdigheter; lekekonstruksjonssett; pedagogiske leker; 
aktivitetsferdighetsspill; konstruksjonsleker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298593 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201715997 
(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: 

 SMARTE ENERGI SYSTEMER NORGE AS, 
Skvadronvegen 3, 4050 SOLA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Armatur for gass- og varmeanlegg; dispenser for varm 

og kald drikke.; luftrensingsenheter; klimaanleggutstyr 
og installasjoner; klimaanleggutstyr for 
husholdningsformål; klimaanleggutstyr for 
industriformål; klimaanlegg for husholdningsformål; 
klimaanlegg for industriformål; klimaanleggpaneler for 
bruk i kjølerom; klimaanleggenheter; luftfiltre for 
klimaanleggenheter; luftfiltre for husholdningsformål; 
luftfiltre for industrianlegg; luftrensere for 
husholdningsformål; luftrensingsutstyr; 
luftrensingsenheter for kommersielt bruk; 
luftrensingsenheter for husholdningsformål; 
luftrensingsenheter for industriformål; automatiske 
temperaturregulatorer [termostatventiler] for 
sentralvarmeradiatorer; drikkevarmere, elektriske; 
pledd, elektriske, for husholdningsformål; 
varmtvannsbeholdere for varmeanlegg; sentrale 
klimaanlegg; sentrale klimaanlegg for 
husholdningsformål; sentrale klimaanlegg for 
industriformål; tørkemaskiner, elektriske, for 
husholdningsformål; varmluftovner; kjøleapparater; 
kjøleanlegg; avfuktingsapparater; avfuktingsapparater 
for husholdningsformål; bordlamper; 
dispensersystemer for luftfriskere; dispensersystemer 
for innendørs luftfriskere; doseringsventiler [deler av 
varme- eller gassanlegg]; overlys; tørkeanlegg; 
elektriske stekeovner; elektriske stekeovner for 
husholdningsformål; elektriske stekeovner for 
husholdningsformål; elektriske vifter; elektriske vifter for 
husholdningsformål; elektriske peiser; elektriske 
matvarmere; elektriske varmeapparater; elektriske 
varmeflasker; elektriske lysarmaturer; elektriske 
lamper; elektriske utendørsgriller; elektriske ovner; 
elektriske tallerkenvarmere; elektriske stråleovner; 
elektriske stråleovner for husholdningsformål; elektriske 
radiatorer for oppvarming av bygninger; elektriske 
varmeelementer; elektriske varmeelementer for 
husholdningsformål; elektriske ovner; elektriske te- og 
kaffetraktere; elektriske taklys skinner; elektriske 
vindusvifter; evaporatorer for klimaanlegg; vifteovner; 
fiberoptisk belysning; filtre for hette over ventilatorvifte; 
filtre for belysning; peisinnsatser; peisinnsatser i form 
av faste forbrenningsovner; peisinnsatser i form av 
ovner; peiser; gulvlamper; lysrør; griller, elektriskee; 
halogenlamper; halogenpærer; kraftige lyskastere; 
varmluftsvifter; varmtvannskjeler; 
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varmtvannsbeholdere; isterningmaskiner; ismaskiner; 
kjølesystemer for skøytebaner; induksjonskokere; 
infrarøde varmepaneler; infrarøde lamper, ikke for 
medisinske formål; infrarøde radiatorer; 
ioniseringsapparater for luftkondisjonering; 
ioniseringsapparater for vannbehandling; lampesokler; 
lamper for utendørsbruk; lysdiode [led] - lyspærer; 
lysdiode [led] -belysning; lysdiode [led] -lamper; 
belysning; belysning for utstillinger; belysning med 
optiske fibre; lyspaneler; lamper; flyttbare elektriske 
vifter; flyttbare elektriske varmeapparater; stråleovner; 
kjøledisker; kjølemaskiner; kjøleskap med frysere; 
kjørelys for bakkekjøretøy; badstuovner; 
varmtvannsberedere med solceller; faste 
forbrenningsovner; varmeelementer; varmeelementer; 
varmeelementer for industriformål; sentralfyring; 
høyfjellssoler; håndklevarmere; håndklevarmere for 
hårsalonger; ventilasjonsvifter; ventilasjonsvifter for 
kommersielt bruk; ventilasjonsvifter for 
husholdningsformål; ventilasjonsvifter for industriformål; 
ventilasjonsvifter for bruk i biler; ventilasjonsapparater; 
ventilasjonshetter for ovner; ventilasjonsanlegg; 
forbrenningsovner for husholdningsformål; 
forbrenningsovner for industriformål; 
varmtvannsberedere for husholdningsformål; 
varmtvannsberedere for industriformål; vindusmonterte 
klimaanleggenheter; vedovner; ventilasjonshetter; 
belysningsinstallasjoner for luftbefordringsmidler; 
apparater for nedkjøling av luft; luftfiltre for 
klimatisering; airconditioninnstallasjoner; installasjoner 
for luftfiltrering; varmluftapparater; varmluftapparater for 
bad; lyspærer; lyspærer, elektriske; elektriske lamper; 
kjølekabinett; lykter for kjøretøyer; lyskastere for 
automobiler; lanterner [belysning]; lykter for sykler; 
radiatorlokk; varmtvannsberedere; ventilatorer 
[luftklimatisering]; varmeinstallasjoner; installasjoner for 
oppvarming av vann; oppvarmingsinstallasjoner for 
kjøretøyer; oppvarmingsapparater, elektriske; 
radiatorer for sentralvarmeanlegg; lamperør; 
tørkeapparater [tromler og skap]; airconditionapparater; 
defrosteranordninger for kjøretøyer; 
desinfeksjonsapparater; tørkeapparater [uttørking]; 
apparater for kjøling av drikker; kjøleinstallasjoner; 
varmevekslere, andre enn deler av maskiner; apparater 
og installasjoner for belysning; lampetter; elektriske 
radiatorer; filter for drikkevann; formede bekledninger 
for ovner; kjøleapparater og maskiner; kjølerom; 
kjølebeholdere; friserlamper; isapparater- og maskiner; 
forbrenningsovner; ioniseringsapparater for behandling 
av luft eller vann; kjøleinstallasjoner for melk; lamper 
med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk bruk; 
kjøleinstallasjoner for væsker; lysrør for belysning; 
tørkeapparater for malt; radiatorer [oppvarming]; 
fjernlys for kjøretøyer; plater [koke-]; lyskastere; 
apparater og maskiner for vannrensing; 
avkjølingsinstallasjoner og -maskiner; 
varmtvannsberedere [apparater]; apparater og 
innretninger for kjøling; kjøleapparater- og 
installasjoner; tørkeapparater-, instrumenter- og 
installasjoner; vifter [deler av airconditioninstallasjoner]; 
belysningsapparater for kjøretøyer; 
ventilasjonsinnstallasjoner og apparater [klimaanlegg]; 
ventilasjonsinstallasjoner for kjøretøyer [klimatisering]; 
lampeskjermer; lampeskjermholdere; blandebatterier; 
ventilasjonshetter for laboratorier; lys for automobiler; 
varmepumper; kjøleskap; badstuinstallasjoner; 
varmetepper, ikke for medisinsk formål; lamper for 
akvarier; varmetepper (elektrisk); ekspansjonstank for 
sentraloppvarmingsinstallasjoner; avtrekksvifter for 
kjøkken; vifter(elektriske) for personlig bruk; 
dehydreringsapparater for matvarer; 
kjølediskkabinetter; lysdioder [led]belysningsapparater; 
luftrensere for medisinske formål; lysslynge for 
dekorasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298594 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201717330 
(220) Inndato: 2017.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co., Al-
Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, P.O. Box 
941936, JO-11194 AMMAN, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Tobakk, rå eller bearbeidet; tobakksprodukter, 
inkludert sigaretter, sigarer, sigarilloer, rulletobakk, 
pipetobakk, skråtobakk, sigaretter inneholdende 
tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); 
smakssatt tobakk; melasse for røking; snus; 
elektroniske sigaretter; elektroniske vannpiper; 
elektroniske vannpipehoder; lightere; artikler for røkere 
inkludert trekkpapir for tobakkspiper, sigarettetuier, 
sigarkuttere, sigarholdere, gassbeholdere for 
sigarlightere, sigarettfiltre, sigarettholdere, munnstykker 
for sigarettholdere, sigarettpapir, sigarettmunnstykker, 
sigarettrullemaskiner i lommeformat, fyrsteiner, 
tobakksfuktere, piperensere for tobakkspiper, 
pipestativer for tobakkspiper, tobakkspunger, 
snusbokser, spyttebakker for tobakksbrukere, tupper av 
gult rav for sigar- og sigarettholdere, tobakkskrukker, 
munnstykker av gult rav for sigar- og sigarettholdere, 
askebegre for røkere, sigaretthylser; urter for røking; 
fyrstikker; fyrstikkesker; fyrstikkholdere; 
vannpipetobakk; melassetobakk; substanser for røking, 
ikke for medisinske eller kurative formål; smakssatte 
blandinger av tobakk og melasse for bruk i vannpiper; 
smakssatte væsker og oppløselige pulvere for bruk i 
vannpiper; elektroniske røkepiper; væske for 
elektroniske vannpiper (e-væske) bestående av 
smakstilsetninger i væskeform brukt for å fylle 
elektroniske vannpiper eller elektroniske 
vannpipepatroner; vannpipe (shisha); tilbehør eller 
deler til vannpiper (herunder vannpipetrekull, 
vannpipeskåler og –hoder, slanger til vannpiper, 
beholdere/kamre til vannpiper, munnstykketupper, filtre 
og munnstykker til vannpiper, slangemunnstykker til 
vannpiper, vannpipestammer, poser og etuier til 
vannpiper, vannpipevaser). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298595 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801468 
(220) Inndato: 2018.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ANETTE TORGERSEN, Alnagata 16, 0192 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
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virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
Eiendomsmegling, forvaltning og taksering, rådgivning 
og konsulenttjenester vedrørende finans, forsikring og 
eiendom. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; advokattjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298596 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201803705 
(220) Inndato: 2018.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BUNADSPOLITIET, Karl Johans gate 8, 0154 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Nasjonaldrakter [klær] 
  Klasse 35   Bedriftsrådgivning og -konsultasjon 
  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298597 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801183 
(220) Inndato: 2018.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ELECTRICUTE DA, Norderhovgata 4, 0654 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. 

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

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

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298598 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801204 
(220) Inndato: 2018.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UNICUS AS, Postboks 541, 1327 LYSAKER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Administrasjon av prosjekter; administrative tjenester; 
analyse av forretningsdata; arbeidsformidling; 
arkivering av dokumenter eller magnetbånd 
[kontortjenester]; finansiell transaksjonsovervåkning; 
forretningsbistand; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; innregistrering 
av tekstkommunikasjon og data; innsamling av 
informasjon til databaser; kompilering av adresselister; 
kompilering av foretakskataloger; kompilering av 
statistisk informasjon; kompilering og systematisering 
av informasjon inn i databaser; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende utplassering, 
rekruttering og administrasjon av personale; 
oppdatering og vedlikeholde av data i databaser; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; sortering av 
data i databaser.  

  Klasse 36   Konsulentbistand ved finansplanlegging; 
risikoanalyse, vurdering og planlegging for finans- og 
investeringsmarkedet; strategisk rådgivning innen 
finans 

  Klasse 42   Analyse av tekniske data; analyse- og testtjenester i 
forbindelse med elektroteknisk utstyr; analysering av 
datasystemer; applikasjonstjenester [asp]; 
databasedesign og -utvikling; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; datakryptering og dekoding; 
dataminering; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; datasikkerhetstjnester 
[konsultasjon]; datastyrte testtjenester; 
datasystemintegrering; design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; it-
programmeringstjenester; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; kvalitetskontroll; outsourcing av it-
tjenester; softwaretjenester [saas]; testing av 
dataprogramvare 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298599 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.28, EM, 017145707 
(210) Søknadsnr.: 201800876 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vretmaskin AB, Ursviksvägen 127 D, SE-17446 

SUNDBYBERG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Outreach salg (canvassing); 
Salgskontoadministrasjon; Elektronisk 
handelstjenester, nemlig å gi online produktinformasjon 
for reklame og salg. 

  Klasse 37   Reparasjon av radio- og fjernsynsapparater. 
  Klasse 38   Utleie av enheter for sending av videosignaler. 
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  Klasse 41   Utleie av apparater for opptak av videosignaler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298600 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801613 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANNE SOFIE FALKENAAS, Riddervolds gate 5B, 0258 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Aftenvesker [håndvesker], bagasjeetikettholdere 

[lærvarer], bager, bagasjelapper, belter (reimer) av lær, 
bager for sport, clutchvesker, dagstursekker, 
damevesker, dokumentmapper, dyrepels, filtposer, 
halsbånd for dyr, handlevesker, handlenett, hatteesker 
for reise, hundehalsbånd, håndtak for shoppingbager, 
håndvesker, klær for hunder, konferansemappe, 
kortmapper, kosmetikketuier solgt tomme, 
kosmetikkofferter, kosmetikkvesker solgt tomme, 
kredittkortholdere, lommebøker, lommebøker [ikke av 
edelt metall], lykkeposer [omamori-ire], lærvesker 
[håndvesker], lærvesker, lærvesker, -kofferter og -
lommebøker, maskenett-portemoneer, mollskinn 
[lærimitasjon], myntpunger med håndleddsnor, 
myntpunger i form av lommebøker, notemapper, 
nøkkeletuier, pakkeposer for bagasje, punger for 
sminke, nøkler og andre personlige artikler, rammer for 
håndvesker, reisebager, reisemapper [lærvarer], 
reisevesker, resirkulerbare handlevesker. 

  Klasse 24   Ansiktshåndklær av tekstil, babypledd, 
baderomstekstiler [frottématter, håndklær og kluter], 
ballistisk motstandsdyktig stoff for bruk i produksjonen 
av skuddsikre og eksplosjonssikre klær, sko og skjold, 
bannere av tekstil eller plast, barnetepper, blandede 
fiberstoffer, bomullsbaserte blandede stoffer, 
bomullsstoffer, bomullsstoffer, rutete, bordduker av 
tekstil, bordservietter av tekstiler, bordskånere av 
tekstil, bordtepper, brokade, brokadeflagg, chenille-
stoffer, damask [stoffer], dekketøy [ikke av papir], 
dimity [tykt bomullsstoff], draperier [tykke 
forheng/gardiner], droguet [mønstret grovt tøy], duker, 
ikke av papir, elastiske stoff for klær, elastiske 
tøystoffer, etiketter av tekstil, etiketter av tekstil for 
identifisering av klær, etiketter av tekstil for strekkoder, 
filler for papirproduksjon, filt, filt og uvevde tekstilstoffer, 
filtpapp, filtreringsmaterialer [tekstil], filtstoff, filtunderlag 
for trykkeri av tekstiler, filtvimpler, fløyel, flanell [stoffer], 
fôrstoff for fottøy, fórstoffer, fortrekksgardiner, 
frottéhåndklær, frottéhåndklær, futon-tepper, gardiner, 
gardiner av tekstil eller plast, gardiner laget av 
tekstilstoffer, gardinholdere av tekstiler, gardinkapper 
[vindusbehandling], glassfiberstoffer for tekstil bruk, 
gavepakning av stoff, gobeliner av tekstil, 
halvsyntetiske fiberstoffer, hamp-bomullsblandede 
stoffer, hampebasert blandet tøy, hampegarn, 
hampelerret, hamp-silkeblandede stoffer, hamp-stoffer, 
hamp-ullblandede stoffer, hatteovertrekk, 
hettehåndklær, håndduker av tekstil, håndklær av 
tekstil med logoer for lag i amerikansk fotball, håndklær 
av tekstiler, håndspunnede silkestoff, ikke tilpassede 
stoff møbelovertrekk, individuelle spisebrikker laget av 
tekstil, innendørs- og utendørsgardiner, japanske 
bomullshåndklær [tenugui], jerseystoff for klær, 
jerseystoffer, jutestoff, Jutestoffer, kattun, 
kjemofiberstoffer, krepon [ullstoff, silkestoff], 
kreppstoffer, kuvertbrikker av tekstil, kuvertbrikker med 
kniplinger, ikke laget av papir, lakener, lerret for 
tapetsering og brodering, linstoffer, lintøy, lommetørkler 
av tekstiler, maskevevne stoffer, marabout 
[silkestoffer], mollskinn [tekstil], møbelstoffer, nylonstoff,

osteklede, polyesterstoff, portierer, puffer 
[vindusbehandling], putetrekk, putevar for hodeputer, 
ramiestoffer, rayonstoffer, regenerert fibergarn, 
reisetepper, sefyrstoff, sekkelerret av hamp, sekkestrie, 
senge- og bordtepper, sengetepper, sengetrekk, 
sengetøy, sengetøy og dekketøy, sett som består av 
tøy for å lage sengetepper, sikteduker, silkebaserte 
blandede stoffer, silke-bomullsblandede stoffer, 
silkesengetepper, silkestoff med påtrykt mønster [tøy], 
silkestoffer, silkestoffer for trykkemønstre, silketepper, 
silke-ullblandede stoffer, strikkede tepper, strikketøy av 
bomullsgarn, strikketøy av kjemofibergarn, strikketøy av 
silkegarn, strikketøy av ullgarn, syntetiske fiberstoffer, 
taftstoffer, tarlatan, tekstiler og erstatninger for tekstiler, 
tekstilforinger for klesplagg, tekstilmaterialer, 
tekstilservietter for fjerning av sminke, tekstilstoffer, 
tekstilstoffer for produksjon av klær, tekstilstoffer, ikke 
vevede, tepper for kjæledyr, tepper for utendørsbruk, 
trikotasje [stoffer], trykte tekstiletiketter, tyllstoffer, tøy 
for interiørdesign, tøy laget av syntetiske materialer, 
ullbaserte, blandede stoffer, tøyservietter, ull-
bomullblandede stoffer, ullstoffer, ulltepper, 
undertøystoffer, uvevet tøy, uvevet tøy og filt, vadmel, 
varetrekk for beskyttelse av møbler, varetrekk for puter, 
varmeklebende tekstiler, vaskevotter, veggtepper av 
tekstil, vevde stoffer dekket med motiver for broderier, 
vevet filt, vindusgardiner. 

  Klasse 25   Aftenkjoler, afterski-støvler, albuelapper, allhelgen-
kostymer, ankelsokker, ankelstøvletter, anorakker 
[parkaser], arbeidsklær, arbeidssko, armvarmere [klær], 
artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og 
smårollinger, ascot [halstørkle], avtakbare halstørklær 
for kimonoer [haneri], babykjoler, babysko og støvler, 
badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, 
badesandaler, badeshorts, badetøfler, badetøy for 
menn, ballettsko [flate sko], ballkjoler, ballongbukser, 
ballsaldansesko, bandanas [halstørkler], barnebukser, 
barnesmekker, barnetøy, belter [bekledning], belter 
[deler av klesplagg], belter laget av lærimitasjon, belter 
laget av stoff [klær], belter laget av tekstil [klær], 
beltesnorer for kimonoer [koshihimo], benklær, 
bermudashorts, bermudashortser, beskyttende 
metallbeslag for sko og støvler, bh-topper, bikinier, 
blazere, bluser, boblejakker, boblevester, body 
[klesplagg], body [undertøy], boksershorts [undertøy], 
boksershorts for damer [undertøy], bokseshorts, 
bolerojakker, brede belter for kimono [obiage], brede 
belter for kimono-sløyfer [obiage-shin], brede tøybelter 
for kimonoer [obi], brudekjoler, brudepikekjoler, 
buksedrakter, buksedresser, bukseovertrekk, bukser, 
bukseseler, bustier, bukseskjørt, bysteholdere, 
bærestykker for skjorter, capribukser, caps, caps med 
brem, cardigansett, damebenklær, damekjoler, 
damesko, damestøvletter, dameundertøy, 
dansekostymer, dansesko, danseklær, denimjakker, 
denimplagg, diplomatfrakker, dresser, duffelcoat, 
dunvester, espadriller [badesko med såler av 
espartogress], fangskinn [bekledning], fiskerjakker, 
fiskeskjorter, fjellstøvler, fleecejakker, flippfloppere 
[fottøy], for, ferdigsydd [deler av klesplagg], forklékjole, 
fotside kimonoer [nagagi], fottøy, fottøy for menn og 
kvinner, foulard [bekledning], frakker, frakker/kåper 
laget av bomull, fritidsklær, gabardinklær, gensere, 
gensere med lange ermer, gensere med rund hals, 
gensere med v-hals, gensere uten ermer, golfbukser, 
golfcaps, halstørkler, hansker [bekledning], hatter, 
hawaiiskjorter, heldresser, herreundertøy, hode- og 
halstørkler av silke, hodebånd [bekledning], hodeplagg, 
hodepynt, hodeskjerf, hodeslør, hodetørklær 
[klesplagg], hofteholdere [undertøy], hæler, høyhalsede 
gensere, høyhalsede topper, høyhalsede trøyer, 
japanske sandaler av filt, japanske sandaler [zori], 
japanske morgenkåper [nemaki], japanske sandaler 
med fotstropp [asaura-zori], japanske støvler og 
sandaler, joggebukser, kaftan, kakibukser, kasjmirklær, 
kilestykker for badedrakter [deler av klesplagg], 
kilestykker for lommetøfler [deler av klesplagg], 
kilestykker for strømpebukser [deler av klesplagg], 
kilestykker for undertøy [deler av klesplagg], kilter, 



registrerte varemerker 2018.06.04 - nr 23/18

78 
 

kimonoer, kjeledresser, kjoler, kjortler [tradisjonelle 
embetsdrakter], klesartikler laget av pels, klessett 
[klær], klær, klær for damer, klær for jenter, klær for 
menn, klær for menn, damer og barn, klær, fottøy, 
hodeplagg, klær, skotøy, hodeplagg, kortermete t-
skjorter, korte topper, korte underskjørt, kåper, 
langermete t-skjorter, lange, spraglede hawaiianske 
kjoler, leggings [bukser], leggvarmere, magebelter for 
kimonoer [datemaki], lærsandaler, lærsko, mantilla 
[spansk sjal], miniskjørt, mokasiner, morgenkjoler, 
muffer [klesplagg], munkekutter [klesplagg], 
nasjonaldrakter [klær], nattkjoler, neglisjeer, olabukser, 
overall, overaller [klesplagg], overskjorter, pelser 
[klesplagg], pelskraver, pelskapper, pelsluer, ponchoer, 
plysjklær, pologensere, plissé-skjørt for seremonielle 
kimonoer [hakama], pyjamasbukser, pyjamaser, pumps 
[fottøy], regnjakker, regntøy, sandaler, sari, shortser, 
silkeklær, silkeskjerf, sjal, skiklær skjortebluser, 
skjorter, skjorter for dress, skjørt, sko, sløyfer 
[klesplagg], snekkerbukser, sovemaske, solskjerm 
[hodeplagg], sommerkjoler, solhatter, strammesnorer 
for kimonoer [datejime], strandsko, stranddresser, 
strikkejakker, strikkeluer, strikkeskjørt, strikketopper, 
strikkevotter, strømpeholdere, strømper, støvler, støvler 
og sko, tenniskjoler, tennisklær, tettsittende, hele 
badedrakter [trikotasje], topper, topper [klær], trikotasje 
[klær], tunikaer, turbaner, tøfler, ullklær, Ullsokker, 
ullstrømpebukser, ulluer, ullvester, vanntette klær, 
vester, vevde artikler av klær, vindtette jakker, vindtette 
klesplagg, yogabukser, yogatrøyer, yogasko. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298601 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201800804 
(220) Inndato: 2018.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Defa AS, Blingsmovegen 30, 3540 NESBYEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

signalering, kontroll og/eller regulering; apparater og 
instrumenter for akkumulering, transformering, kontroll, 
regulering, distribusjon, styring, overføring, og/eller 
fordeling av elektrisitet; apparater og instrumenter for 
aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller 
kontroll av elektrisitet, varme, ventilasjon, 
luftkondisjonering, kjøling, belysning, kameraer, 
alarmer og/eller overvåkings- og sikkerhetssystemer; 
apparater og instrumenter for fjernaktivering, 
fjernovervåking, fjernstyring, fjernfordeling, 
fjernregulering og/eller fjernkontroll av elektrisitet, 
varme, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, 
belysning, kameraer, alarmer og/eller overvåkings- og 
sikkerhetssystemer; apparater og instrumenter for 
aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller 
kontroll av elektriske ladestasjoner, herunder 
ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer; 
apparater og instrumenter for fjernaktivering, 
fjernovervåking, fjernstyring, fjernregulering og/eller 
fjernkontroll av elektriske ladestasjoner, herunder 
ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer; 
apparater og instrumenter for registrering av 
strømforbruk og/eller strømoverføring, samt for 
overføring av data og informasjon om eller relatert til 
strømforbruk og/eller strømoverføring; alarmer; alarmer 
for elektriske ladestasjoner; alarmer for elektriske 
ladestasjoner for kjøretøyer, alarmer for elektriske 
installasjoner; elektroniske sensorer; røyk og/eller 

varmedetektorer, og -sensorer; elektriske kabler, plugg-
inn kabler, kabelforgreninger, koblinger, konnektorer, 
adaptere, releer, brytere, tidsbrytere, kontakter og 
støpsler; sett bestående av flere av de forannevnte 
varer; batteriladere og -utstyr; ladestasjoner for 
kjøretøyer; ladestasjoner for strømforsyning til båter; 
frittstående batteriladere. 

  Klasse 12   Alarmer for kjøretøyladestasjoner og/eller elektriske 
kjøretøyinstallasjoner. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse/forsyning av webområder med 
teknologi, som muliggjør for brukere på avstand å se, 
overvåke, programmere, betjene, styre og/eller 
kontrollere små og store apparater og innretninger, 
elektriske systemer og/eller sikkerhetssystemer; utleie 
eller leasing av tilgangstid til datamaskiner; utleie eller 
leasing av dataapplikasjoner; utleie eller leasing av 
dataprogramvare: utleie eller leasing av datautstyr; 
tilveiebringelse/forsyning av tidsbegrenset bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare; tilveiebringelse/forsyning 
av tidsbegrenset bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner tilgjengelige via et web-
område på internett; applikasjonstjenester (ASP); 
tilveiebringelse/forsyning av tidsbegrenset bruk av web-
baserte applikasjoner; installasjon og tilpasning av 
dataapplikasjonsprogramvare; utvikling av 
dataprogrammer og dataapplikasjonsprogrammer; 
fjernovervåkning av datasystemer som inngår i hjem 
og/eller kontorer; informasjons- og rådgivningstjenester 
relatert til datastyrte bolig- og/eller 
kontorautomasjonssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298602 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801798 
(220) Inndato: 2018.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRANCHMEN DA, Setesdalsveien 40, 4616 
KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 298603 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201801161 
(220) Inndato: 2018.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Terje Brevik, Jordalgata 2, 0657 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Reg.nr.: 298604 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201800870 
(220) Inndato: 2018.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SYMETRA AS, Postboks 474, 1411 KOLBOTN, 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 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Kommunikasjon ved 
dataterminaler; Overføring av lyd og bilder via 
datamaskiner; Tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang 
til et globalt computernettverk; Tilveiebringe tilgang til 
internettportaler; Tilveiebringelse av Online forum; 
Tilveiebringelse av praterom på internett; 
Tilveiebringelse av tilgang til databaser. 

  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 
søkemotorer 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: 2018.06.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298605 
(151) Reg.dato.: 2018.05.30 
(210) Søknadsnr.: 201800895 
(220) Inndato: 2018.01.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INSJ UIO, Gaustadalléen 21, 0349 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. 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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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: 0914273 
(151) Int.reg.dato: 2007.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201701980 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical apparatus and inhalers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0936260 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713848 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, vaccines, 
pharmaceutical preparations for diagnostic use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1275619 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201712349 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RACER, 479 Boulevard Maréchal Foch, FR-13300 
SALON-DE-PROVENCE, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Masks for sports, in particular skiing, motorcycling and 
cycling; protective helmets for sports, in particular 
skiing, motorcycling and cycling; riding helmets; 
footwear for protection against accidents; knee guards, 
elbow guards, knee and elbow pads and guards for 
protection against accidents; binoculars, compasses 
and altimeters; scientific, nautical, surveying, weighing, 
measuring, detection, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments. 

  Klasse 18   Umbrellas, parasols and walking sticks. 
  Klasse 28   Articles for gymnastics; ski poles; protective paddings 

[parts of sports suits]; shock absorbing pads for 
protection against injury for sports; chest protectors for 
sports; back protectors for sports; elbow guards; knee 
guards [sports articles]; braces (sports articles); knee 
guards; shin guards [sports articles]; wrist guards for 
sports; fist guards for sports; forearm guards for sports; 
leg guards for sports; hand pads for sports; bags for 
carrying and containing sports equipment; sports 
gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1302556 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201608075 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.23, EM, 014821961 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131LX VIANEN, 
Nederland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Welding/soldering tools and apparatus, inverter 
welding apparatus; automatic welding apparatus, 
electric welding apparatus, inert gas welding apparatus, 
chipping hammers; generators of electricity; motor-
operated saws, circular saws, jig saws, tilting circular 
saws; vacuum cleaners for industrial or household 
purposes, wet/dry suction devices, accessories 
therefor, in particular upholstery nozzles, floor nozzles, 
water suction kits, crevice nozzles; vacuum cleaner 
bags; sweepers; filters, filter bags, paper filter bags, 
fleece filter bags, paper filter elements, PET filter 
elements; construction machinery, vibrating compactor 
plates, vibratory plate compactors, brick splitters, log 
splitters; rope hoists, pivoting arms for rope hoists; 
paint/mortar mixers, dispersion paint guns, multi-
purpose rollers; hose reels; automatic hose reels; the 
aforementioned goods except goods adapted or 
designed for semiconductor processing. 

  Klasse 9   Protective glasses [spectacles], welding lenses, 
welding screens; the aforementioned goods except 
goods adapted or designed for semiconductor 
processing. 

  Klasse 11   Heating apparatus, heating apparatus for liquid fuels, 
heating apparatus for gaseous fuels, other than infrared 
radiators; the aforementioned goods except goods 
adapted or designed for semiconductor processing. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing of construction machines, 
vibrating plates, vibratory rammers, brick splitters, wood
splitters, rope hoists, pivoting arms for rope hoists, 
paint/mortar mixers, dispersion paint guns, multi-
purpose rollers, protective eyewear, welding goggles, 
welding screens, heating apparatus, heating apparatus 
for liquid fuels, heating apparatus for gaseous fuels, 
hoses, hose connectors, hose reels, automatic hose 
reels; wholesaling and retailing of welding/soldering 
tools and underclothes, inverter welding apparatus, 
automatic welding apparatus, soldering apparatus, 
electric, gas-shielded welding apparatus, chipping 
hammers, electricity generators, motor-powered saws, 
circular saws, jig saws, tilting circular saws; wholesaling 
and retailing of vacuum cleaners for industrial or 
household purposes, wet and dry vacuum cleaners, 
accessories therefor, in particular upholstery nozzles, 
floor nozzles, water suction kits, crevice nozzles, bags 
for vacuum cleaners, sweeping machines, filters, filter 
bags, paper filter bags, fleece filter bags, paper filter 
elements, pet filter elements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1303973 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201608539 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.03, FR, 4206951 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, FR-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cotton sticks for cosmetic use; dentifrices, dental 

bleaching gel, tooth cleansing products; false 
eyelashes; nail art stickers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307645 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201609820 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, BX, 1322081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mustad Hoofcare SA, Rue de I'Industrie 2, CH-1630 

BULLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Nails for horseshoes; anvils. 
  Klasse 8   Hand tools and hand instruments to shoe and trim 

horses, amongst which rasps, files, hammers, pincers, 
nippers and tongs; farrier tools [hand tools], including 
farriers' knives. 

  Klasse 18   Horseshoes made of steel or metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1307646 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201609821 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, BX, 1322083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mustad Hoofcare SA, Rue de I'Industrie 2, CH-1630 

BULLE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Nails for horseshoes; anvils. 
  Klasse 8   Hand tools and hand instruments to shoe and trim 

horses, amongst which rasps, files, hammers, pincers, 
nippers and tongs; farrier tools [hand tools], including 
farriers' knives. 

  Klasse 18   Horseshoes made of steel or metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320563 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201613958 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.01, DE, 30 2015 108 

539 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gerry Weber International AG, Neulehenstrasse 8, DE-

33790 HALLE, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery; deodorants for personal use; sunscreen 

preparations; essential oils; nail polish; lipsticks; body 
powder [cosmetic]; household fragrances; air 
fragrancing preparations; pot pourri; joss sticks; 
scented wood. 

  Klasse 9   Spectacles [optics]; spectacle lenses; sunglasses; ski 
glasses; sports glasses; eyeglass frames; spectacle 
cases; credit cards; coded identity cards; coded loyalty 
cards; CDs; DVDs; digital recording media, particularly 
USB sticks. 

  Klasse 14   Jewellery; pins [jewellery]; ornamental pins; pearls 
[jewellery]; clocks; watch chains; bracelets [jewelry]; 
straps for wrist watches; cuff links; jewellery and trinket 
boxes; alarm clocks; key rings [trinkets or fobs]; key 
holders made of leather or imitation leather; precious 
metals and alloys thereof. 

  Klasse 18   Leather cases; cases of leather or of leatherboard; 
boxes of leather or of leatherboard; hat boxes of 
leather; fitted luggage tags [leatherware]; purses; brief 
cases; credit card cases; brief bags; attaché cases; 
travel cases and suitcases; vanity cases; toilet bags, 
sponge bags, packaging bags, packaging sleeves, 
bags of leather for storage and transport of fashion 
wear and fashion accessories, jewellery and costume 
jewelry, cosmetics and home accessories [included in 
this class]; travelling sets (leatherware); umbrellas; 
parasols; garment bags; backpacks and bags, namely 
handbags [included in this class]; skins and hides. 

  Klasse 25   Clothing, particularly skirts, dresses, trousers, 
leggings [pants], hosiery, blouses, shirts, tops, t-shirts, 
pullovers, cardigans, blazers, jackets, sports jackets, 
jackets, coats; underwear; underclothing; swim suits; 
bikinis; swimming trunks; bathrobes; belts [clothing]; 
gloves [clothing]; dress handkerchiefs [clothing]; 
scarves [clothing]; neckerchiefs [clothing]; sleeping 
masks; footwear and parts thereof [included in this 
class]; soles for footwear; headgear. 

  Klasse 35   Advertising; online advertising on computer networks; 
commercial management; business management; 
demonstration of goods for advertising purposes; 
presentation of goods and services; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
retail and wholesale services [including via 
teleshopping] and retail services via catalogs and 
online for the goods: perfumery, preparations for body 
and beauty care, deodorants for personal use, 
sunscreen preparations, essential oils, nail polish, 
lipsticks, body powder [cosmetic], household 
fragrances, air fragrancing preparations, potpourris, 
joss sticks, scented wood, spectacles [optics], 
spectacle lenses, sunglasses, ski goggles, sports 
glasses, eyeglass frames, spectacle cases, credit 
cards, coded identity cards, coded loyalty cards, laptop 
bags, laptop sleeves, sleeves for smartphone devices 
and mobile telephones, sleeves for tablet computers, 
CDs, DVDs and other digital recording media, 
particularly USB sticks, computer software, application 
software [downloadable], computer software featuring 
multi-media and interactive function, downloadable 
computer programmes, jewellery, jewellery, pins 
[jewellery], ornamental pins, pearls [jewellery], clocks, 
watch chains, wristbands [jewelry], straps for wrist 
watches, cuff links, jewellery and trinket boxes, alarm 
clocks, key rings [trinkets or fobs], precious metals and 
alloys thereof, leather cases, cases of leather or of 
leatherboard, boxes of leather or of leatherboard, hat 
boxes of leather, fitted luggage tags [leatherware], 
purses, briefcases, credit card cases, leather key 
holders made of leather or imitation leather, brief bags, 
attaché cases, travel and suitcases, vanity cases, toilet 
bags, sponge bags, packaging bags, packaging 
sleeves, bags of leather for storage and transport of 
fashion wear and fashion accessories, jewellery and 
costume jewelry, cosmetics and home accessories 
[included in class 18], travelling sets (leatherware), 
umbrellas, parasols, garment bags, backpacks and 
bags, particularly handbags [included in class 18], skins 
and hides, clothing, particularly skirts, dresses, 
trousers, leggings [pants], hosiery, blouses, shirts, tops, 
t-shirts, pullovers, cardigans, blazers, jackets, sports 
jackets, jackets, coats, underwear, underclothing, 
swimsuits, bikinis, swimming trunks, bathrobes, belts 
[clothing], gloves [clothing], dress handkerchiefs 
[clothing], scarves [clothing], neckerchiefs [clothing], 
sleeping masks, footwear and parts thereof [included in 
class 25], soles for footwear, headgear; administrative 
services in relation to customer loyalty, incentive and 
bonus programmes; operation of on-line customer 
clubs for business, sales promotion services and/or 
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advertising purposes; cinematographic and televisual 
advertising; product demonstration services in shop 
windows and TV sale transmissions also by live 
models; professional business consulting for 
franchising concepts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320564 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201613959 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.01, DE, 30 2015 108 

541 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gerry Weber International AG, Neulehenstrasse 8, DE-

33790 HALLE, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery; cosmetics; deodorants for personal use; 

sunscreen preparations; essential oils; nail polish; 
lipsticks; body powder [cosmetic]; household 
fragrances; air fragrancing preparations; pot pourri; joss 
sticks; scented wood. 

  Klasse 9   Spectacles [optics]; spectacle lenses; sunglasses; ski 
glasses; sports glasses; eyeglass frames; spectacle 
cases; credit cards; coded identity cards; coded loyalty 
cards; CDs; DVDs; digital recording media, particularly 
USB sticks. 

  Klasse 14   Jewellery; pins [jewellery]; ornamental pins; pearls 
[jewellery]; clocks; watch chains; bracelets [jewelry]; 
straps for wrist watches; cuff links; jewellery and trinket 
boxes; alarm clocks; key rings [trinkets or fobs]; key 
holders made of leather or imitation leather; precious 
metals and alloys thereof. 

  Klasse 18   Leather cases; cases of leather or of leatherboard; 
boxes of leather or of leatherboard; hat boxes of 
leather; fitted luggage tags [leatherware]; purses; brief 
cases; credit card cases; brief bags; attaché cases; 
travel cases and suitcases; vanity cases; toilet bags, 
sponge bags, packaging bags, packaging sleeves, 
bags of leather for storage and transport of fashion 
wear and fashion accessories, jewellery and costume 
jewelry, cosmetics and home accessories [included in 
this class]; travelling sets (leatherware); umbrellas; 
parasols; garment bags; backpacks and bags, namely 
handbags [included in this class]; skins and hides. 

  Klasse 25   Clothing, particularly skirts, dresses, trousers, 
leggings [pants], hosiery, blouses, shirts, tops, t-shirts, 
pullovers, cardigans, blazers, jackets, sports jackets, 
jackets, coats; underwear; underclothing; swim suits; 
bikinis; swimming trunks; bathrobes; belts [clothing]; 
gloves [clothing]; dress handkerchiefs [clothing]; 
scarves [clothing]; neckerchiefs [clothing]; sleeping 
masks; footwear and parts thereof [included in this 
class]; soles for footwear; headgear. 

  Klasse 35   Advertising; online advertising on computer networks; 
commercial management; business management; 
demonstration of goods for advertising purposes; 
presentation of goods and services; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 

retail and wholesale services [including via 
teleshopping] and retail services via catalogs and 
online for the goods: perfumery, preparations for body 
and beauty care, deodorants for personal use,  
sunscreen preparations, essential oils, nail polish, 
lipsticks, body powder [cosmetic], household 
fragrances, air fragrancing preparations, potpourris, 
joss sticks, scented wood, spectacles [optics], 
spectacle lenses, sunglasses, ski goggles, sports 
glasses, eyeglass frames, spectacle cases, credit 
cards, coded identity cards, coded loyalty cards, laptop 
bags, laptop sleeves, sleeves for smartphone devices 
and mobile telephones, sleeves for tablet computers, 
CDs, DVDs and other digital recording media, 
particularly USB sticks, computer software, application 
software [downloadable], computer software featuring 
multi-media and interactive function, downloadable 
computer programmes, jewellery, jewellery, pins 
[jewellery], ornamental pins, pearls [jewellery], clocks, 
watch chains, wristbands [jewelry], straps for wrist 
watches, cuff links, jewellery and trinket boxes, alarm 
clocks, key rings [trinkets or fobs], precious metals and 
alloys thereof, leather cases, cases of leather or of 
leatherboard, boxes of leather or of leatherboard, hat 
boxes of leather, fitted luggage tags [leatherware], 
purses, briefcases, credit card cases, leather key 
holders made of leather or imitation leather, brief bags, 
attaché cases, travel and suitcases, vanity cases, toilet 
bags, sponge bags, packaging bags, packaging 
sleeves, bags of leather for storage and transport of 
fashion wear and fashion accessories, jewellery and 
costume jewelry, cosmetics and home accessories 
[included in class 18], travelling sets (leatherware), 
umbrellas, parasols, garment bags, backpacks and 
bags, particularly handbags [included in class 18], skins 
and hides, clothing, particularly skirts, dresses, 
trousers, leggings [pants], hosiery, blouses, shirts, tops, 
t-shirts, pullovers, cardigans, blazers, jackets, sports 
jackets, jackets, coats, underwear, underclothing, 
swimsuits, bikinis, swimming trunks, bathrobes, belts 
[clothing], gloves [clothing], dress handkerchiefs 
[clothing], scarves [clothing], neckerchiefs [clothing], 
sleeping masks, footwear and parts thereof [included in 
class 25], soles for footwear, headgear; administrative 
services in relation to customer loyalty, incentive and 
bonus programmes; operation of on-line customer 
clubs for business, sales promotion services and/or 
advertising purposes; cinematographic and televisual 
advertising; product demonstration services in shop 
windows and TV sale transmissions also by live 
models; professional business consulting for 
franchising concepts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1329721 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201701270 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.02 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.29, LI, 17534 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, LI-9494 
SCHAAN, Liechtenstein 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Materials for use in dentistry, namely materials for 
polishing teeth. 
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  Klasse 10   Apparatus, devices, tools and instruments for use in 
dentistry, namely milling, grinding and drilling 
instruments for dental use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330771 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201701813 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.01, DE, 30 2015 108 

535 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KETTLER Alu-Rad GmbH, Longericher Str. 2, DE-

50739 KÖLN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles and conveyances, except four-wheeled 

children's pedal cars with chain drive; parts and 
accessories for all aforementioned vehicles and 
conveyances, included in this class; apparatus for 
locomotion by land, air or water; vehicles for use on 
land, except four-wheeled children's pedal cars with 
chain drive; two-wheeled vehicles; non-motorized 
vehicles; non-motorized land vehicles; two-wheeled 
motorized vehicles and motorized three-wheeled 
vehicles; non-motorized two-wheeled vehicles and non-
motorized three-wheeled vehicles; cycles; bicycles; 
electric bicycles, pedelecs, electric bikes, electric 
vehicles; children's bicycles, tricycles except for 
children and with no traction mechanism; tricycles and 
three-wheeled vehicles with chain-drive or electric 
drive; trailers for vehicles, especially for two-wheeled 
vehicles; transport vehicles; transport bicycles; folding 
bikes; folding bicycles; collapsible bikes; mobility 
vehicles; mopeds, motorcycles; scooters (vehicles); 
sports bicycles; racing bicycles; parts, attachments and 
spare parts for all the aforesaid vehicles, included in 
this class; parts for bicycles and two-wheeled vehicles, 
included in this class; frames for bicycles, cycles; safety 
seats for children, for vehicles; child seats for bicycles; 
pushchairs; children's seats for use in vehicles; golf 
carts; vehicle tyres; tyres for bicycles, cycles; casings 
for pneumatic tires [tyres]; inner tubes and valves for 
vehicle tyres; repair outfits for inner tubes; luggage 
bags, saddlebags, handlebar bags and panniers for 
two-wheelers, motorcycles or bicycles; bags and cases 
specially adapted for vehicles; bags for bicycles; 
baskets adapted for bicycles; bicycle transport bags 
and bicycle transport cases; engines and motors for 
land vehicles and two-wheeled vehicles; bicycle 
engines; electric motors for two-wheeled vehicles; 
direction signals for vehicles; anti-theft devices for 

vehicles; luggage racks and luggage carriers for 
vehicles; wheeled luggage carriers; handling carts; 
luggage nets for vehicles; luggage carriers for cycles; 
luggage carriers and luggage-carrying systems for two-
wheeled vehicles; luggage carriers for attachment to 
vehicles, in particular luggage carriers for attaching to 
two-wheeled vehicles; cargo carriers for vehicles; 
motorized luggage carts; non-motorized, collapsible 
luggage carts; baskets, boxes, luggage boxes or 
transport boxes for attachment to vehicles; saddle 
bags, seat bags, bicycle frame bags, handlebar bags 
and bicycle baskets, all for attachment to bicycles or 
two-wheeled vehicles; pumps for inflating tires; pumps 
for inflating vehicle tyres, in particular bicycle tyres; 
pumps for bicycles, cycles; wheels and wheel sets for 
vehicles, in particular two-wheeled vehicles; bicycle 
racks for use on automobiles; repair stands adapted for 
vehicles, in particular for bicycles; bicycle stands; repair 
stands for two-wheeled vehicles, in particular bicycles; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 25   Cyclists' clothing; clothing for motorcyclists; footwear 
for cyclists; footwear for motorcyclists; headwear 
(clothing) for cyclists; headwear (clothing) for 
motorcyclists; clothing for users of two-wheeled 
vehicles, in particular rain capes and pelerines; gloves 
for cyclists; gloves for motorcyclists; kidney protectors 
(clothing) for cyclists; kidney protectors (clothing) for 
motorcyclists; motorcycle clothing; boots for 
motorcycling; cyclist's clothing; rainwear; performance 
wear for cyclists; performance wear for motorcyclists; 
cycling shirts; cycling shorts; cycling shoes; cycling 
vests; cyclists' jerseys; parts and accessories for all 
aforementioned goods, included in this class. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services and 
wholesale services with goods vehicles, except four-
wheeled children's pedal cars with chain drive; retail 
services and wholesale services with two-wheeled 
vehicles, bicycles, folding bikes, transport bicycles, 
trailer, vehicle parts, vehicles accessories, electric 
vehicles, pedelecs, electro mobiles, with two-wheeled 
children toy vehicles with traction drive or three-
wheeled children toy vehicles with traction drive, with 
helmets, goggles, with lighting apparatus for vehicles, 
lighting apparatus, lights for vehicles, lights for bikes or 
bicycle lights, with batteries and battery chargers for 
vehicles, with pumps for inflating vehicle tyres, with 
panniers, bike bags and carrier bags, with suitcases, 
travel bags or bags adapted for vehicles, with 
measuring instruments, signaling instruments or control 
instruments for vehicles, with anti-theft devices, locks 
and vehicle locks, with repair stands for vehicles, with 
rescue equipment for vehicles, with bike computers, 
sports watches, navigation devices or GPS receivers, 
with rainwear, clothing, footwear or headgear for 
cyclists or motorcyclists, as well as with infant car seats 
or maps, all the aforesaid retail services and wholesale 
services may also be provided by retail and wholesale 
outlets, via the Internet, by means of electronic media 
or through mail order catalogues; rental, hire and 
leasing in relation to the aforesaid services, included in 
this class; consultancy and information services relating 
to the aforesaid services, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1334994 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201703123 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.28, JP, 2016-134163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-choSakai-ku, JP-590-

8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers; 

fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing 
rods; fishing hooks; lures for fishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338046 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201704200 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Naked Wolfe Footwear Pty. Ltd., C/ - Abound Business 
Solutions Pty Ltd, Level 1, 426 Mt Alexander Road, 
AU-Vic3032 ASCOT VALE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags; leather wallets; pocket wallets; pouches 

(bags); travel goods (luggage); work bags; backpacks; 
casual bags; clutch bags; messenger bags; overnight 
bags; purses. 

  Klasse 25   Clothing; headwear; footwear; footwear for children; 
footwear for men; footwear for women; shoes; boots; 
slippers; sandals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338324 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201704238 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.13, US, 87036559 

2016.05.13, US, 87036648 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Basu Group Inc., 2227 U.S. Highway One, #162, 
US-NJ08902 NORTH BRUNSWICK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Bedding, namely, sheets, pillow cases, throw pillows, 

pillow covers, duvet covers, comforters, blankets, bed 

skirts and shams; baby bedding, bundle bags, namely, 
sleeping bags in the nature of sheeting; swaddling 
blankets, , fitted crib sheets, crib skirts, crib blankets, 
and diaper changing pad covers not of paper; blankets; 
towels; table and bed linen; fabric window coverings 
and treatments, namely, curtains, draperies, sheers, 
swags and valances; shower curtains. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1338784 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704533 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.12, CH, 696540 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 icotec AG, Industriestrasse 12, CH-9450 ALTSTÄTTEN 

SG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Unprocessed plastics for industrial purposes, namely 
endless carbon fiber reinforced polyetheretherketone 
(carbon/PEEK) for use in the manufacture of implants 
and surgical instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339456 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201704641 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.02, BX, 1338637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Absolute Audio Labs B.V., Koninginneweg 11, NL-
1217KP HILVERSUM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical hearing instruments; hearing protection 

devices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1339763 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201704689 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.13, FR, 4279593 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORCAN, 48, rue des Aviateurs, FR-67500 

HAGUENAU, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport services excluding transport by locomotion 
vehicles and any use in the military field. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339777 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201704786 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.05, AT, AM 

52994/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HASLACHER & HASLACHER Immobilien & 
Patentverwaltungs GmbH, Irlachstrasse 31, AT-5303 
THALGAU, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, edible oils and fats. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages, namely wine, spirits [beverages], 
pre-mixed alcoholic beverages; cocktails; distilled 
beverages; liqueurs; brandy; whisky. 

  Klasse 41   Services of nightclubs; amusement arcade services, 
discotheque services; arranging of conferences, 
congresses, concerts and symposiums; organisation of 
balls and beauty contests. 

  Klasse 43   Temporary accommodation, catering. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1339925 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201704806 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.13, EM, 014673412 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XL FINANCIAL HOLDINGS (IRELAND) LIMITED, La 
Touche House, IE-1 INTERNATIONAL FINANCIAL 
SERVICES CENTRE DUBLIN, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Insurance services; reinsurance services; insurance 

underwriting services; reinsurance underwriting 
services; financial services; financial and insurance 
administration services; brokerage services; insurance 
brokerage; financial sponsorship; charitable fundraising 
services; charitable collections; provision of finance for 
charitable and sponsorship schemes; consultancy, 
advisory and information services relating to all the 
aforesaid services; provision of online information 
services relating to any of the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340035 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201704821 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.19, IT, 

302016000051723 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moleskine S.r.l., Viale Piceno, 17, IT-20129 MILANO 
(MI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hygienic and beauty implements for humans and 

animals; hair cutting and removal implements; razors; 
manicure and pedicure tools; edged and blunt 
weapons; food preparation implements; kitchen knives; 
cutlery; silverware; hand-operated tools and 
implements for treatment of materials, and for 
construction, repair and maintenance; agricultural, 
gardening and landscaping tools; hand tools for 
construction, repair and maintenance; lifting tools; parts 
and fittings of all the aforesaid goods, included in the 
class. 

  Klasse 11   Flues and installations for conveying exhaust gases; 
sun tanning appliances; sanitary installations, water 
supply and sanitation equipment; burners, boilers and 
heaters; lighting apparatus and lighting reflectors; food 
and beverage cooking, heating, cooling and treatment 
equipment; fireplaces; filters for industrial and 
household use; waste water treatment installations for 
industrial purposes; personal heating and drying 
implements; drying installations; refrigerating and 
freezing equipment; regulating and safety accessories 
for water and gas installations; nuclear installations; 
heating, ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient); igniters; parts and fittings of all 
the aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 14   Gemstones, pearls and precious metals, and 
imitations thereof; jewellery; time instruments; statues 
and figurines, made of or coated with precious or semi-
precious metals or stones, or imitations thereof; 
ornaments, made of or coated with precious or semi-
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precious metals or stones, or imitations thereof; coins; 
works of art of precious metal; key rings (trinkets or 
fobs); tie pins; boxes of precious metal; decorative 
articles [trinkets or jewellery] for personal use; jewellery 
boxes and watch boxes; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 20   Trays, not of metal; identification bracelets, not of 
metal; tool handles, not of metal; fans for personal use, 
non-electric; mooring buoys, non-metallic; locks, non-
metallic; door, gate and window fittings, non-metallic; 
valves, non-metallic; bolts, not of metal; dowels, not of 
metal; rivets, not of metal; screws, not of metal; cable 
fasteners, connectors and holders, non-metallic; pipe 
fasteners, clamps and holders, non-metallic; statues, 
figurines, works of art and ornaments and decorations, 
made of materials such as wood, wax, plaster or 
plastic, included in the class; furniture; reading stands 
and supports; furniture fittings, not of metal; beds, 
bedding, mattresses, pillows and cushions; picture 
frames; photo frames; mirrors [looking glasses]; indoor 
blinds, and fittings for curtains and indoor blinds; 
clothes hangers and clothes hooks; keyboards for 
hanging keys; doors for furniture; animal housing and 
beds; yellow amber; bamboo; coral; cork bands; ivory, 
unworked or semi-worked; meerschaum; mother-of-
pearl; whalebone; wicker; bamboo curtains; rattan; 
animal horns; containers, not of metal [storage, 
transport]; baskets, non-metallic; barrels and casks, 
non-metallic; coffins and funerary urns; letter boxes, 
non-metallic; closures for containers, non-metallic; 
crates and pallets, non-metallic; ladders and movable 
steps, non-metallic; display boards; display stands; 
furniture for displaying goods; inflatable publicity 
objects; signboards of wood or plastics; mannequins; 
tailors' dummies; parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in the class. 

  Klasse 21   Statues, figurines, plaques and works of art, made of 
materials such as porcelain, terra-cotta or glass, 
included in the class; unworked or semi-worked glass, 
except glass used in building; holders for plants; 
gardening gloves; indoor terraria; sprinklers; watering 
devices; brushes and brush-making articles; tableware, 
cookware and containers; glasses, drinking vessels 
and barware; articles for cleaning purposes; cosmetic 
and toilet utensils and bathroom articles; cages for 
household pets; feeding troughs; drinking troughs for 
animals; indoor aquaria and insect vivaria; devices for 
pest and vermin control; ironing board covers; laundry 
drying racks; shoe trees; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 24   Fabrics; textile goods, and substitutes for textile 
goods; coverings for furniture; curtains; textile labels; 
wall hangings; linens; kitchen and table linens; bed 
clothes and blankets; bath linen; filtering materials of 
textile; flags, not of paper; banners; handkerchiefs of 
textile. 

  Klasse 30   Coffee, tea and cocoa and substitutes therefor; 
cereal-based snack food; flour based savory snacks; 
pasta-based prepared meals; rice-based prepared 
meals; savory pastries; tortillas; crackers; dumplings; 
pancakes; pies; sandwiches; pizzas; spring rolls; sushi; 
salts, seasonings, flavourings and condiments; baked 
goods, confectionery, chocolate; sugars, natural 
sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; 
ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; processed 
grains, starches, and goods made thereof, baking 
preparations and yeasts. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
commercial trading and consumer information services; 
wholesale, retail and on-line retail services, as well as 
demonstration and sales promotion featuring 
spectacles, cases for spectacles, software and 
software for mobile devices; wholesale, retail and on-
line retail services, as well as demonstration and sales 
promotion featuring bags, cases and protective cases 
for computer and audiovisual equipment, for laptop 
computers, tablet computers, smartphones and e-
readers; wholesale, retail and on-line retail services, as 
well as demonstration and sales promotion featuring 

stationery, adhesives for stationery purposes, printed 
matter, note books, diaries, writing or drawing books, 
albums, writing implements and cases therefor; 
wholesale, retail and on-line retail services, as well as 
demonstration and sales promotion featuring luggage 
tags, bags and other portable containers; wholesale, 
retail and on-line retail services, as well as 
demonstration and sales promotion featuring stands, 
supports and reading rests for books, e-readers, laptop 
computers, tablet computers and smartphones; 
wholesale, retail and on-line retail services, as well as 
demonstration and sales promotion featuring cutlery, 
silverware, food preparation implements, electronic and 
electrical equipment, lighting apparatus, jewellery, time 
instruments, leather goods, luggage, trunks, travelling 
bags, umbrellas, parasols, furniture, picture frames, 
photo frames, mirrors [looking glasses], tableware, 
cookware, containers, glasses, drinking vessels, 
barware, porcelain ware, earthenware, fabrics, textile 
goods, clothing, footwear, headgear, carpets, rugs, 
coffee, tea, confectionery, desserts, food, beverages; 
business assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and information 
services; rental of vending machines; rental of office 
machines; rental of advertising space; rental of sales 
stands; advice and consultancy in the field of retail 
services and demonstration of products. 

  Klasse 43   Provision of food and drink; café services; bar 
services; restaurant services; catering; temporary 
accommodation; animal boarding; rental of furniture, 
linens and table settings; rental of meeting rooms; 
rental of tents; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of cooking equipment; rental of water 
dispensers; rental of lighting equipment; rental of food 
service equipment; rental of temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340048 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201704825 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Naked Wolfe Footwear Pty. Ltd., Level 1, 426 Mt 

Alexander Road Ascot Vale, AU-3032 VICTORIA, 
Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags; leather wallets; purses; pocket wallets; 

pouches (bags); travel goods (luggage); work bags; 
backpacks; casual bags; clutch bags; messenger bags; 
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overnight bags. 
  Klasse 25   Clothing; headwear; footwear; footwear for children; 

footwear for men; footwear for women; shoes; boots; 
slippers; sandals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343080 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705623 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fantex Ltd, Enterprise Drive, Four Ashes, GB-
WV107DF WOLVERHAMPTON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dressings, swabs, cloths, towels, paper articles and 

cleaning materials impregnated with disinfectant and/or 
antibacterial preparations; anti-bacterial preparations, 
detergents and solutions for hygiene purposes and 
dental, medical and veterinary use. 

  Klasse 24   Textile material for household use and towels of 
textiles impregnated with disinfectant and/or 
antibacterial preparations; bed linen impregnated with 
disinfectant and/or antibacterial preparations. 

  Klasse 25   Clothing, headgear and footwear; clothing, uniforms, 
workwear impregnated with disinfectant and/or 
antibacterial preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349820 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201707698 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser GmbH, 

Wichmannstrasse 4, DE-22607 HAMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Arranging contracts for the buying and selling of 

goods and services on the internet; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing evaluative feedback and ratings of 
sellers' goods and services, the value and prices of 
sellers' goods and services, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of 
other online vendors; providing a searchable online 
evaluation database for buyers and sellers; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
advertising and promotional services, in particular 
advertising for goods and services of others via local 

and global computer networks; dissemination and 
publication of advertising material; compilation of 
advertisements for use as web pages on the internet; 
rental of advertising space in communication media; 
auctioneering services, in particular auctioneering on 
the Internet; providing online business evaluation 
relating to auctioneering; providing online ordering 
services for others; prevision of sales, business, 
advertising and promotional information via a global 
computer network and via the Internet; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
compilation of goods for others in the field of toiletries, 
care products, detergents, cosmetics, beverages, 
foodstuffs, fabrics, furniture, jewelry, electrical articles, 
namely, domestic electric appliances, electric toilet 
utensils, electric garden tools, power operated tools for 
private use, electrical apparatus for information and 
communication purposes and toys, enabeling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods from general merchandise internet websites; 
compilation of goods for others in the field of toiletries, 
care products, detergents, cosmetics, beverages, 
foodstuffs, fabrics, furniture, jewelry, electrical articles, 
namely domestic electric appliances, electric toilet 
utensils, electric garden tools, power operated tools for 
private use, electrical apparatus for information and 
communication purposes and toys, enabeling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications; compilation 
of goods for others in the field of toiletries, care 
products, detergents, cosmetics, beverages, foodstuffs, 
fabrics, furniture, jewelry, electrical articles, namely 
domestic electric appliances, electric toilet utensils, 
electric garden tools, power operated tools for private 
use, electrical apparatus for information and 
communication purposes and toys, enabeling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in retail outlets; business administration services 
for the processing of sales made on the Internet; price 
comparison services; business management; arranging 
and conducting trade shows; provision of commercial 
and business contact information; dissemination of 
business information of goods and services of others 
via local and global computer networks; international 
import and export agency services; provision of online 
business and commercial information. 

  Klasse 38   Providing electronic mailboxes for the posting and 
transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services as well 
as business contacts and business opportunities; 
providing interactive online mailboxes for the dispatch, 
promotion, sale and resale of products via a global 
computer network; provision of online forums; providing 
access to a website on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place 
and fulfil orders, conclude contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on 
a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill 
orders for products, services and business 
opportunities; provision of links to other websites to 
facilitate e-commerce and real world business 
transactions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1361283 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201710952 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, FR, 4318465 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BB GR, 22, rue de Montmorency, FR-75003 PARIS, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; optical, facial 

and/or ophthalmic measurement apparatus; software 
for measuring and displaying ophthalmic, optical and/or 
facial parameters; pupillometers; corneal reflection 
pupillometers; frontofocometers; apparatus and 
instruments for testing of reading and sight, including 
reading ladders; parts and accessories for all the 
aforesaid goods, namely: head rests, chin rests and 
nose rests; separators and removable covers for 
eyesight testing; power correcting lenses and color 
filters for eyesight tests; optical goods; spectacles 
(optics); reading spectacles; 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; downloadable software, computer 
programs and applications; software, computer 
programs and applications, all for placing orders for 
products and services relating to ophthalmic optics. 

  Klasse 35   Commercial business management; customer 
relationship management services; advertising, 
marketing and promotion services; creation and 
preparation of advertisements; design and creation of 
advertising material; sales promotion services at point 
of purchase or sale, for others; commercial marketing 
services; promotional marketing; event marketing; 
preparation of marketing plans; marketing campaigns; 
urban marketing campaigns; development of 
promotional campaigns for companies; advertising 
planning services; arranging and implementation of 

media and advertising concepts and plans; arranging 
and placing of advertisements; presentation and 
demonstration of goods; provision of information on 
products for customers; distribution of advertising, 
promotional and marketing material; distribution and 
dissemination of advertising material [leaflets, 
prospectuses, printed material and samples]; 
preparation of mailing lists for direct mail advertising 
other than selling; press advertising services; 
advertising via display panels; providing advertising 
space, time and media; rental of advertising space; 
providing space on websites for advertising products 
and services and for promoting trademarks, trade 
names and signs; rental of advertising time on all 
communication media; advertising through all public 
communication means; digital advertising services; on-
line advertising services on computer communication 
networks; on-line advertising; presentation of goods on 
all communication media, for retail sale; promotion of 
the goods and services of others via computer and 
communication networks; customer loyalty services for 
commercial, promotional or advertising purposes; 
organization, operation and supervision of customer 
loyalty programs; management of customer loyalty, 
bonuses and promotions; providing outsourcing 
services in the field of managing customer relations; 
organization of exhibitions and events for commercial 
or advertising purposes; consulting, advice and 
assistance for advertising, marketing and promotion; 
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 
sales services for spectacles, spectacle frames, contact 
lenses, ophthalmic contact lenses and ophthalmic 
lenses. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other eye care 
professionals; information, consulting 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: 
 2018.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1363539 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711596 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "SPACE" with a rocket 

after the "E", and the word "RACERS" underneath; A 
curved line representing contrail extends from the 
rocket down and behind the word "RACERS". 

(730) Innehaver: 
 Space Race, LLC, 271 Madison Avenue, US-NY10016 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Children's educational software; computer game 

software for personal computers and home video game 
consoles; digital media, namely, DVDs and 
downloadable audiovisual files featuring animated 
children's entertainment programs; Interactive video 
game programs; motion picture films and films for 
television featuring children's entertainment. 

  Klasse 16   Calendars; children's books; coloring books; decals; 
flash cards; notebooks; pens; posters; stickers. 

  Klasse 25   Shirts. 
  Klasse 28   Balloons; card games; toy balloons. 
  Klasse 41   Educational and entertainment services, namely, a 

continuing program about animated cartoon characters 
accessible by means of television, internet, satellite, 
video, web-based applications, mobile phone 
applications, computer networks, and mobile 
communications networks; entertainment services in 
the nature of ongoing television programs in the field of 
children's entertainment; providing information in the 
fields of education and entertainment for children via a 
website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364483 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201711742 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.07, DE, 30 2016 029 

193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 33, DE-

80335 MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising and digital marketing; consultation with 
regards to and optimization of advertising and 
marketing activities; marketing and advertising 
services, including email marketing, mobile marketing, 
social media marketing, search engine marketing and 
online advertising; advertising and publicity services, 
namely, promoting the goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and the Internet; 
dissemination of advertising for others via the Internet 
and other digital channels; business management 
services, namely, providing customer relationship 
management services, marketing automation and sales 
support management services; business data analysis; 
business advice and analysis of markets; marketing 
services, including tracking, researching and analyzing 
consumer behavior; business, marketing and public 
relations consulting; statistical evaluation and analysis 
of marketing data and business information; analysis of 
customer advertising response; monitoring and 
consulting services, including tracking user to provide 
strategy, insight, marketing guidance and for analyzing, 
understanding and predicting consumer behavior and 
market trends; market analysis and research services 
of consumer information on the Internet; social media 
monitoring for marketing and brand reputation 
purposes; development of marketing strategies; 
collection, processing and management of social 
network information and consulting services related 
thereto. 

  Klasse 38   Access to content, websites and portals; arranging 
access to databases on the Internet; advisory services 
relating to communications; automatic transfer of digital 
data using telecommunications channels; transmission 
and delivery of audiovisual and multimedia content via 
the Internet; collection and delivery of messages by 
electronic mail; computer communications services for 
the transmission of information; computer data 
transmission services; consultancy services relating to 
data communications; delivery of messages and data 
by electronic transmission; data transmission and data 
broadcasting; digital transmission of data via the 
Internet; distribution of data or audio visual images via 
a global computer network or the Internet; electronic 
communications consultancy; message sending 
services; on-line communication services; providing 
access to databases; provision of access to data or 
documents stored electronically in central files for 
remote consultation; transmission of digital information; 
transmission of user-generated content via the Internet; 
offering access to an online-platform providing market 
research and analysis data, business data and 
customer relationship management services. 

  Klasse 42   Software as a Service (SaaS) for performing email 
marketing, mobile and app marketing, social media 
marketing, customer tracking and data analysis; 
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designing, developing and maintenance of a marketing 
software platform for third parties for marketing and 
analytics, customer relationship management and 
business data analysis; application service provider, 
namely, providing online non-downloadable software 
for uploading, posting, displaying, tagging, blogging, 
sharing, providing or delivering electronic media or 
information via the internet or other communication 
networks; Software as a Service (SaaS) for businesses 
to interact with consumers through social media and 
other digital channels, track and analyze 
communications across digital channels and provide 
customer support; providing temporary use of online 
non-downloadable software to store, manage, track, 
analyze, and report data in the field of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer 
relationship management, sales support and employee 
efficiency; providing temporary use of online non-
downloadable software to facilitate communication in 
the field of advertising, marketing and business 
services; hosting of an online- platform containing 
marketing and analysis software tools for users to use 
in order to increase their knowledge of customer needs 
and behavior, pricing, advertising and sales strategy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364517 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711750 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, DE, 30 2016 035 

147 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Klaus Dieter Zawisla GmbH, Mittelwegring 3+5, DE-

76751 JOCKGRIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Building materials and building elements of metal; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 7   Construction equipment; machine tools for treatment 
of materials and for manufacturing; robots; boring 
robots for repairing the interiors of canalisation pipes; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 17   Flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, 
including valves, of india-rubber or vulcanized fiber 
(fibre), non-metallic; non-metal pipe liners for pipe and 
sewer remediation. 

  Klasse 19   Building materials and building elements, not of metal; 
conduits and pipes (not of metal) for building purposes; 
non-metal pipe liners for pipe and sewer remediation, 
namely liners for sewer pipes and sewers; parts and 
accessories for all the aforesaid goods, included in this 
class. 

  Klasse 37   Construction; plumbing installation, maintenance, 
cleaning and repair; sewer pipe servicing; sewer pipe 
cleaning; repair in relation to pipes, sewers, drains, 
conduits, also in the industrial field; maintenance and 
repair of pipes; remediation of sewer pipes; remediation 

services relating to drains; inspection of pipes and 
sewers within the scope of cleaning and remediation 
works; sealing, remediation and cleaning of pipes and 
sewers; industrial cleaning; rental and leasing of 
objects in connection with the providing of the aforesaid 
services, included in this class; consultancy and 
information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 39   Transport; transportation of waste; consultancy and 
information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 40   Recycling and waste treatment; disposal of solid 
residues; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 42   Scientific and technological services; testing, 
authentication and quality control; inspection (technical 
checking) of pipes, sewers and drainage pipes, in 
particular by means of leak testing; technical testing of 
pipelines and damage locating; technical examinations 
of pipes and sewers, in particular televisual 
examination; rental and leasing of objects in connection 
with the providing of the aforesaid services, included in 
this class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364963 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711976 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, FR, 4329134 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Keolis, 20-22 rue Le Peletier, FR-75009 PARIS, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; downloadable computer software 

applications, in particular for the urban transport of 
passengers, the management of multimodal transport 
tickets, public transport route calculation, traffic 
information, the purchase and validation of public 
transport tickets online, the management of car parks, 
the purchase and validation of car park tickets online 
and information for users of car parks; memory, 
microprocessor, magnetic or chip cards, access control 
apparatus; credit cards with magnetic code or an 
electronic chip; access cards, travel cards, travel cards 
on transport networks, magnetic cards and badges 
enabling a transport user to pass through an automatic 
door, remote recognition terminals, remote recognition 
terminals for magnetic badges, magnetic cards and 
mobile phones; computer system for monitoring the 
activity of a fleet of transport vehicles and drivers 
thereof; computer system for the provision, in real-time, 
of information to users of vehicles for transporting 
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persons. 
  Klasse 35   Organization of exhibitions or events for commercial 

or advertising purposes; online advertising on a 
computer network; publication of advertising texts; 
dissemination of advertisements. 

  Klasse 36   Issuance of transport documents (financial affairs); 
financing of transport documents (financial affairs). 

  Klasse 38   Telecommunications; remote transmission of 
information for a centralized ticket management system 
for the multimodal public transport of persons; services 
for displaying information, namely the transmission of 
information and electronic display (telecommunication) 
of information, particularly images and videos, held in 
data banks stored on computers and enabling a 
journey to be planned before it is carried out on public 
transport; on-line data transmission services via server 
centers or computer terminals in the field of transport, 
travel and car parks; electronic messaging; 
communication via computer terminals on the Internet. 

  Klasse 39   Transport; transport of people; transport of persons 
on-demand, transport of persons with reduced mobility; 
transport of passengers in chauffeur-driven vehicles 
(VTC); information relating to transport of persons; 
information relating to compliance with public transport 
regulations; reservations for the transport of persons; 
organization of transport of persons and transportation 
networks for persons; provision of public transport 
routes (information on public transport); information on 
public transport, namely route planning for public 
transport (navigation); assistance in route planning 
(information on public transport); booking of tickets for 
public transport; parking services, parking space rental, 
operation and management of parking spaces and lots; 
organization consulting in the fields of transport, travel, 
car parking; booking of parking spaces by telephone 
and via the Internet; information services relating to car 
parks and traffic; on-demand provision of vehicles (car-
sharing); rental of vehicles, especially bicycles; 
organization services for a vehicle, and especially 
bicycle, rental network; rental of parking spaces for 
bicycles. 

  Klasse 42   Design, development and updating of computer 
software, especially software for the management of 
public transport networks, the management of 
multimodal transport tickets, urban transport of 
passengers, public transport route calculation, traffic 
information, the purchase and validation of public 
transport tickets online, the management of car parks, 
the purchase and validation of car park tickets online 
and information for users of car parks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365223 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201712029 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.16, BX, 1334383 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Blue (Pantone 2168) and white. 

(730) Innehaver: 
 Priva Holding B.V., Zijlweg 3, NL-2678LC DE LIER, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for use in agriculture and horticulture; 

machine tools; agricultural instruments, other than 
hand-operated; mixers (machines), including fertilizer 
mixing and dosing installations; production machines; 
robots [machines] for the treatment and processing of 
crops in agriculture and horticulture; robotized 
agricultural and horticultural machines, leaf cutting 
machines, machines for clipping and trellising crops, 
cultivating machines, harvesters and fruit picking 
machines for use in agriculture and horticulture; parts 
of the machines and machine tools listed in this class. 

  Klasse 9   Scientific and electric apparatus and instruments (not 
included in other classes); optical and electronic 
detectors; measuring, regulating, monitoring 
(supervision) apparatus and instruments; computers 
and computer peripherals; recorded computer 
programs, more specifically for technical, administrative 
and management applications; measuring, dosing, 
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-
saving) and teaching instruments, apparatus and 
systems; data recording and storage devices; 
downloadable and online publications; calculating 
machines and data processing equipment; software; 
data processing systems; parts of the apparatus and 
instruments listed in this class. 

  Klasse 11   Lighting, heating, steam-generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water distribution 
apparatus; apparatus and installations for disinfecting 
water, including irrigation, drainage and pond water; 
humidification, dehumidification and air-conditioning 
apparatus and installations; parts of the apparatus and 
installations listed in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1366496 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201712542 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.24, DE, 30 2016 024 

230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Opel Automobile GmbH, Bahnhofplatz, DE-65423 

RÜSSELSHEIM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 

wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles, wicks (lighting). 

  Klasse 9   Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, data processing equipment and computers; 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); navigation instruments, accessories for 
navigation apparatus, namely navigation CDs and 
navigation programmes; software, recorded; video 
games as accessories for televisions; binoculars, 
sunglasses, mobile phone faceplates; CD-holders (all 
the aforementioned goods included in this class). 

  Klasse 12   Vehicles, vehicle parts and spare parts; bicycles and 
bicycle parts, motor driven children's vehicles, vehicle 
tyres, boats, camping vehicles, electric vehicles, golf 
carts, baby carriages, mopeds, motorcycles, scooters 
(vehicles), luggage racks (also for skis and bicycles), 
(child) car seats, headrests (for vehicles), seat covers 
(for vehicles), wheel rims, sun visors, seat belt covers 
for vehicles (all the aforementioned goods included in 
this class). 

  Klasse 18   Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; bags, handbags, briefcases, wallets, fur 
covers, purses, not of precious metals, school bags, 
specially designed for young children, garment bags for 
travel purposes, beauty cases, toilet bags, belt bags, 
shoulder belts, key pouches, sponge bags (leather), 
rucksacks, school satchels, school bags, sports bags, 
tool bags of leather (empty) (all the aforementioned 
goods included in this class). 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, sweatbands; belts (all 
the aforementioned goods included in this class). 

  Klasse 27   Foot mats, mats, carpeting, especially for vehicles (all 
the aforementioned goods included in this class). 

  Klasse 28   Games, playthings, sporting articles, toy cars, model 
cars, soft toys (animals), teddy bears, electronic games 
(including video games); playing cards; flying disks, 
footballs, basketballs, soft balls, (all the aforementioned 
goods included in this class). 

  Klasse 37   Building construction; vehicle repair; installation 
services relating to vehicles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366687 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201712574 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.08, CH, 699919 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Arena Distribution SA, Baarerstrasse 95, CH-6300 

ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bathing suits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368747 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201713277 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, CH, 698652 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-
4153 REINACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic measuring apparatus, in 

particular flowmeters, viscosity measuring apparatus, 
density measuring apparatus, apparatus for measuring 
the composition of a polyphase product, particularly of 
liquids, suspensions, emulsions, gases and/or vapors; 
signaling and monitoring apparatus and instruments; 
signal and data recording, transmission and reading 
apparatus; regulating apparatus, in particular electric 
and electronic regulating apparatus for regulating 
process and quality parameters; software for the 
commissioning, monitoring, control, maintenance and 
operation of measuring and regulation apparatus of the 
above-mentioned type; all the above-mentioned goods 
in measuring and automation technology, 
environmental measurement technology, particularly in 
the fields of the fresh water and sanitation industry, the 
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beverage and food industry, the chemical industry, the 
pharmaceutical industry, the oil and gas industry, the 
nuclear industry, the paper industry and the basic 
industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368748 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201713278 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, CH, 698653 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-
4153 REINACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic measuring apparatus, in 

particular flowmeters, viscosity measuring apparatus, 
density measuring apparatus, apparatus for measuring 
the composition of a polyphase product, particularly of 
liquids, suspensions, emulsions, gases and/or vapors; 
signaling and monitoring apparatus and instruments; 
signal and data recording, transmission and reading 
apparatus; regulating apparatus, in particular electric 
and electronic regulating apparatus for regulating 
process and quality parameters; software for the 
commissioning, monitoring, control, maintenance and 
operation of measuring and regulation apparatus of the 
above-mentioned type; all the above-mentioned goods 
in measuring and automation technology, 
environmental measurement technology, particularly in 
the fields of the fresh water and sanitation industry, the 
beverage and food industry, the chemical industry, the 
pharmaceutical industry, the oil and gas industry, the 
nuclear industry, the paper industry and the basic 
industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368845 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201713293 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, DE, 30 2016 035 

938 
(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 this class, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting 
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife 
sharpening apparatus, and machines and apparatus for 
making beverages and/or preparing food, beverage 

pumps for dispensing chilled beverages; electric 
vending machines for beverages or foods, automatic 
vending machines; 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; apparatus for ventilating, in 
particular fans; blankets, electric, not for medical 
purposes; extractor hood filters, extractor hood 
equipment and extractor hoods, air conditioning 
apparatus and devices for improving air quality, air 
humidifiers, air deodorising apparatus, 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: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368846 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201713294 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, DE, 30 2016 035 

939 
(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 this class in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting 
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife 
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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 deodorising 
apparatus, 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: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368909 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201713306 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Portable and handheld digital electronic devices for 

recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files on portable and 
handheld digital electronic devices. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369024 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201713322 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Portable and handheld digital electronic devices for 

recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files on portable and 
handheld digital electronic devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369029 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713323 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fortress Group, LLC, 20541 Pascal Way, US-CA92630 
LAKE FOREST, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Piano sunglasses for women, snow goggles and 

motocross goggles for women. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369030 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201713324 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fortress Group, LLC, 20541 Pascal Way, US-CA92630 
LAKE FOREST, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyewear, namely, sunglasses, goggles, spectacles 

and optical frames and parts and accessories 
therefore, namely, replacement lenses, ear pieces, 
frames, nose pieces; and cases specially adapted for 
eyewear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369183 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201713345 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, EM, 016338311 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 

MARTORELL (BARCELONA), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; 
vehicle parts and accessories. 

  Klasse 25   Ready-to-wear clothing for women, men and children; 
footwear (except orthopedic footwear) and headgear; 
clothing for motorists and cyclists; T-shirts; scarves; 
belts (clothing); neckties; gloves (clothing); Ascots; 
caps; sun visors. 

  Klasse 27   Carpets for automobiles; mats for automobiles; rugs 
for automobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369184 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201713346 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, EM, 16338329 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 

MARTORELL (BARCELONA), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; 
vehicle parts and accessories. 

  Klasse 25   Ready-to-wear clothing for women, men and children; 
footwear (except orthopedic footwear) and headgear; 
clothing for motorists and cyclists; T-shirts; scarves; 
belts (clothing); neckties; gloves (clothing); Ascots; 
caps; sun visors. 

  Klasse 27   Carpets for automobiles; mats for automobiles; rugs 
for automobiles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369288 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201713362 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.10, EM, 016342495 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 European Molecular Biology Laboratory, Meyerhofstr. 
1, Postfach 10.2209, DE-69012 HEIDELBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical devices, enhancers and correctors; 

measuring, counting, alignment and calibrating 
instruments; scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; 
audio/visual and photographic devices; computers and 
computer hardware; computer components and parts; 
databases (electronic); data storage devices; 
information technology and audiovisual equipment; 
safety, security, protection and signalling devices; 
computer software; computer software packages. 

  Klasse 16   Printed matter; photographs; stationery; instructional 
and teaching material [except apparatus]; paper; 
cardboard. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional consultancy, 
advisory and assistance services; business analysis, 
research and information services; public relations 
services; market research; organization of trade shows 
and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business consultancy and advisory services; 
distribution of advertising, marketing and promotional 
material; advertising, marketing and promotional 
services; provision of advertising space, time and 
media; search engine optimisation; compilation of 
scientific information. 

  Klasse 38   Access to content, websites and portals; providing 
access to electronic communications networks and 
electronic databases; electronic transmission of 
messages, data and documents; communications 
services for the exchange of data in electronic form. 

  Klasse 41   Audio and video production, and photography; 
education and instruction; organization of conferences, 
exhibitions and competitions for cultural or educational 
purposes; publishing and reporting; electronic game 
services and competitions provided by means of the 
Internet. 

  Klasse 42   Software development, programming and 
implementation; computer hardware development; 
design services; cloud computing; it consultancy, 
advisory and information services; design of computer 
databases; encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; medical and 
pharmacological research services; research services 
in the field of natural science; testing, authentication 
and quality control; services in the field of science and 
technology and research and development related 
thereto; biological research and analysis; chemical 
research and analysis services; scientific research and 
analysis; software as a service; rental of computer 
software; server hosting. 

  Klasse 44   Medical services; pharmaceutical consultancy 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1369289 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201713363 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.10, EM, 016342586 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 European Molecular Biology Laboratory, Meyerhofstr. 
1, Postfach 10.2209, DE-69012 HEIDELBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical devices, enhancers and correctors; 

measuring, counting, alignment and calibrating 
instruments; scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; 
audio/visual and photographic devices; computers and 
computer hardware; computer components and parts; 
databases (electronic); data storage devices; 
information technology and audiovisual equipment; 
safety, security, protection and signalling devices; 
computer software; computer software packages. 

  Klasse 16   Printed matter; photographs; stationery; instructional 
and teaching material [except apparatus]; paper; 
cardboard. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional consultancy, 
advisory and assistance services; business analysis, 
research and information services; public relations 
services; market research; organization of trade shows 
and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business consultancy and advisory services; 
distribution of advertising, marketing and promotional 
material; advertising, marketing and promotional 
services; provision of advertising space, time and 
media; search engine optimisation; compilation of 
scientific information. 

  Klasse 38   Access to content, websites and portals; providing 
access to electronic communications networks and 
electronic databases; electronic transmission of 
messages, data and documents; communications 
services for the exchange of data in electronic form. 

  Klasse 41   Audio and video production, and photography; 
education and instruction; organization of conferences, 
exhibitions and competitions for cultural or educational 
purposes; publishing and reporting; electronic game 
services and competitions provided by means of the 
Internet. 

  Klasse 42   Software development, programming and 
implementation; computer hardware development; 
design services; cloud computing; it consultancy, 
advisory and information services; design of computer 
databases; encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; medical and 
pharmacological research services; research services 
in the field of natural science; testing, authentication 
and quality control; services in the field of science and 
technology and research and development related 
thereto; biological research and analysis; chemical 
research and analysis services; scientific research and 
analysis; software as a service; rental of computer 
software; server hosting. 

  Klasse 44   Medical services; pharmaceutical consultancy 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369317 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713367 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.22, HU, M1702035 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, HU-1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369379 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713380 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.22, HU, M1702036 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, HU-1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369382 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713381 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.28, HU, M1702093 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, HU-1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1369400 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713383 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067910 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369610 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201713407 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.26, FR, 4357361 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetic and make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369618 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713411 
(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 letter K in a stylized form and 
in the colour light aqua (PT 2226C). 

(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis, psoriatic arthritis and asthma. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369675 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713422 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067908 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1369676 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713423 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067909 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369694 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201713426 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.16, EM, 017125741 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369768 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201713437 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.15, GB, 

UK00003212957 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Probiotics International Limited, Lopen Head, GB-
TA135JH SOMERSET, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations and substances; nutritional 

supplements for animals; nutritional and dietetic 
products for animals; vitamins, minerals and mineral 
salts for animals; microbial preparations, probiotic 
bacterial formulations and supplements for animals; 
feed supplements for veterinary use; feed additives and 
supplements for animals; feed additives and 
supplements for inclusion in animal foodstuffs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369851 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201713449 
(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 stylized wording "Goldeer", a 

design of a deer, two Chinese characters and Arabic 
numerals "1981". The Chinese characters transliterate 
to "Jin Lu" and mean "Gold Deer". 

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

 Jin Lu 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Jin Lu 
(730) Innehaver: 

 FUJIAN JINLU DAILY CHEMICALS, CO.,LTD., Dongxi 
Industrial Zone, Honglai, Nan'an, CN-362300 FUJIAN, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Disinfectants; radioactivity drug; contact lens cleaning 

solutions; media for bacteriological cultures; dietetic 
foods adapted for medical purposes; air deodorising 
preparations; pesticides; mosquito-repellent incense; fly 
destroying preparations; insect repellent incense; insect 
repellents; mothballs; paper impregnated with 
disinfectants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370299 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713667 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067906 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1370300 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713668 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067907 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370341 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201713674 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, JP, 2017-067905 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370409 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713683 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PRO.MED.CS Praha a.s., Telcská 1, CZ-14000 

PRAHA 4 - MICHLE, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370410 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201713684 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PRO.MED.CS Praha a.s., Telcská 1, CZ-14000 

PRAHA 4 - MICHLE, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; food supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370411 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201713685 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.17, JP, 2017-035984 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axelspace Corporation, 3-3-3, Nihonbashi-Honcho, 
Chuo-ku, JP-103-0023 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; telescopes; 

measuring or testing machines and instruments; 
meteorological instruments; analysis instruments for 
photogrammetric purposes; telecommunication 
machines and apparatus; remote control telemetering 
apparatus; electronic machines, apparatus and their 
parts; computers and their peripherals; computers; 
computer programs; satellites; satellites for scientific 
purposes. 

  Klasse 16   Stationery; paper stationery; pocket memorandum 
books; note books; writing pads; envelopes; letter 
paper [finished products]; loose-leaf pads; writing 
implements [writing instruments]; mechanical pencils; 
ball-point pens; stickers [stationery]; printed matter; 
picture postcards; catalogues; calendars; newsletters; 
pamphlets. 

  Klasse 42   Design of machines, apparatus and instruments, and 
their parts, as well as systems composed thereof; 
computer programming; technological advice relating to 
computers, automobiles and industrial machines; 
technical advice relating to operation of computers; 
technical advice relating to computers; testing or 
research on electricity; testing or research on 
machines, apparatus and instruments; testing the 
functionality of apparatus and instruments; calibration 
[measuring]; providing computer programs on data 
networks. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370412 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201713686 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.17, JP, 2017-035985 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axelspace Corporation, 3-3-3, Nihonbashi-Honcho, 
Chuo-ku, JP-103-0023 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; telescopes; 

measuring or testing machines and instruments; 
meteorological instruments; analysis instruments for 
photogrammetric purposes; telecommunication 
machines and apparatus; remote control telemetering 
apparatus; electronic machines, apparatus and their 
parts; computers and their peripherals; computers; 
computer programs; satellites; satellites for scientific 
purposes. 

  Klasse 16   Stationery; paper stationery; pocket memorandum 
books; note books; writing pads; envelopes; letter 
paper [finished products]; loose-leaf pads; writing 
implements [writing instruments]; mechanical pencils; 
ball-point pens; stickers [stationery]; printed matter; 
picture postcards; catalogues; calendars; newsletters; 
pamphlets. 

  Klasse 42   Design of machines, apparatus and instruments, and 
their parts, as well as systems composed thereof; 
computer programming; technological advice relating to 
computers, automobiles and industrial machines; 
technical advice relating to operation of computers; 
technical advice relating to computers; testing or 
research on electricity; testing or research on 
machines, apparatus and instruments; testing the 
functionality of apparatus and instruments; calibration 
[measuring]; providing computer programs on data 
networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370532 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201713709 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.26, JP, 2016-144421 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lumielina International Inc., Ginza Yamato Building, 7-
9-17 Ginza, Chuo-ku, JP-104-0061 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps and detergents; shampoos; dentifrices; 

cosmetics; cosmetic preparations for skin care; hair 
care preparations; hair rinses; hair conditioners; non-
medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; non-medicated toiletries; perfume and 
flavourings [essential oils], namely, essential oils for 
use as food flavorings, essential oils for use as 
beverage flavorings; incense; fragrances; false nails; 
false eyelashes; breath fresheners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370534 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201713710 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.26, JP, 2016-144422 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lumielina International Inc., Ginza Yamato Building, 7-
9-17 Ginza, Chuo-ku, JP-104-0061 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps and detergents; shampoos; dentifrices; 

cosmetics; cosmetic preparations for skin care; hair 
care preparations; hair rinses; hair conditioners; non-
medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; non-medicated toiletries; perfume and 
flavourings [essential oils], namely, essential oils for 
use as food flavorings, essential oils for use as 
beverage flavorings; incense; fragrances; false nails; 
false eyelashes; breath fresheners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370631 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201713729 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.07, EM, 016820128 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, DE-67056 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Fodder additives. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370656 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201713734 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.24, KR, 

4020170024384 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD., 221, 
Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, KR-SEONGNAM-SI, 
GYEONGGI-DO, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic 

food and substances for medical or veterinary 
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purposes; sanitary preparations for medical use; 
biological preparations for medical purposes; 
biochemical preparations for medical purposes; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
preparations of trace elements for human and animal 
use; ferments for pharmaceutical purposes; 
biotechnological preparations for medical purposes; 
blood solvent; chemical preparations for medicinal 
purposes; chemical preparations for medical or 
veterinary purposes; chemical preparations for sanitary 
use; pharmaceutical preparations for immunity 
adjustment; vitamin preparations; vaccines; dietary 
supplements; therapeutic drugs and agents; chemico-
pharmaceutical preparations; bacteriological 
preparations for medical and veterinary use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370763 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201713749 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.22, CH, 704764 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371174 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201713808 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bluebird Bio (UK) Ltd., C/o Sisec Ltd., 21 Holborn 
Viaduct, GB-EC1A2DY LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371205 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201713810 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., C/ 
Julián Camarillo, ES-28037 35 MADRID, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, particularly, chemical-

pharmaceutical products, tonics (medicines), 
antipsychotics, syringes for medical purposes 
containing pharmaceutical products, vials for medical 
purposes containing pharmaceutical products, 
cartridges for medical purposes containing 
pharmaceutical products, and ampules for medical 
purposes containing pharmaceutical products, 
pharmaceutical implants, implants for sustained release 
of medicines, preparations for the treatment of central 
nervous system diseases, preparations for the 
treatment of schizophrenia; sanitary products for 
medical use; dietetic substances and foodstuffs for 
medical use; dietary supplements for humans; plasters.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371393 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201713837 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.15, US, 87569917 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word ONPATTRO and a 

stylized representation of the DNA molecule, between 
the upper strands of which is a roughly triangular 
shape. 

(730) Innehaver: 
 Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third Street, US-

MA02142 CANBRIDGE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
transthyretin-mediated amyloidosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of familial amyloidotic 
polyneuropathy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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(111) Int.reg.nr: 1371654 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201714032 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.15, IT, 

302017000066458 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Smeg S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 4, IT-42016 

GUASTALLA, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric blenders for household purpose; electric 
kitchen mixers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371707 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201714036 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIT4 FINANCIALS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark is a word mark in standard characters with 
no stylized font. 

(730) Innehaver: 
 UNIT4 Business Software Holding B.V., Stationspark 

1000, NL-3364 DA SLIEDRECHT, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Business software; business software packages; 
business software platforms; interactive business 
software; business software downloaded from the 
internet; cloud business software; enterprise resource 
planning (erp) software; apps, namely, software 
applications for mobile telephones, tablets and 
computers used for business and enterprise resource 
planning (erp) software. 

  Klasse 42   Development of business software; development of 
enterprise resource planning (erp) software; 
consultancy relating to business software; installation, 
implementation and maintenance of business software; 
development and providing of software as a service 
(saas) software; cloud services; development and 
providing of platform as a service (paas) software; 
development of apps, namely, software applications for 
mobile telephones, tablets and computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372172 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201714113 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, EM, 016131567 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Polygon AB, Sveavägen 9, SE-11157 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Catalogues for professional use and publications to be 
distributed to shareholders; instructional and teaching 
material (except apparatus); brochures; manuals 
[handbooks]; printed publications. 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
promotional services; procurement of promotional 
goods; market research and market analysis; business 
and organisational consultancy; business management 
consultancy; advertising; online consumer information; 
systemization of information into computer databases; 
the bringing together of services relating to measures 
for repairing the damage and estimation of costs based 
on the extent of damage to buildings, for others, 
enabling consumers to conveniently compare and buy 
the services; provision of business information. 

  Klasse 37   Repair of buildings with water, moisture, mould and 
fire damage; removal of standing water; drying of 
building structures and contents using dehumidifiers 
and fans; fire damage restoration; repairs in relation to 
moisture, mould and fire damage; damp proofing 
services; HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning) installation, maintenance and repair; 
building sealing; building sealing; restoration of objects 
damaged by moisture, water, mould and/or fire; 
refurbishment of buildings and damaged objects; hire of 
building machinery; rental of apparatus and machines 
for moisture, water, mould and fire damage restoration; 
consultancy in relation to construction and maintenance 
relating to moisture-prevention solutions and moisture-
proofing of buildings; restoration of documents, 
machines and other equipment damaged by fire and 
moisture in buildings; demolition services; drying and 
restoration of objects caused by water, moisture or fire 
damage. 

  Klasse 40   Disposal of rubble; disposal of damaged structural 
material; remediation of mould caused by water, 
moisture and fire damage. 

  Klasse 42   Leak detection in buildings; monitoring of mould 
caused by water, moisture or fire damage. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372264 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201714132 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, EM, 016131534 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYGON - INTEGRITY, 
EXCELLENCE AND EMPATHY 

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

 Polygon AB, Sveavägen 9, SE-11157 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Catalogues for professional use and publications to be 

distributed to shareholders; instructional and teaching 
material (except apparatus); brochures; manuals 
[handbooks]; printed publications. 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
promotional services; procurement of promotional 
goods; market research and market analysis; business 
and organisational consultancy; business management 
consultancy; advertising; online consumer information; 
systemization of information into computer databases; 
the bringing together of services relating to measures 
for repairing the damage and estimation of costs based 
on the extent of damage to buildings, for others, 
enabling consumers to conveniently compare and buy 
the services; provision of business information. 

  Klasse 37   Repair of buildings with water, moisture, mould and 
fire damage; removal of standing water; drying of 
building structures and contents using dehumidifiers 
and fans; fire damage restoration; repairs in relation to 
moisture, mould and fire damage; damp proofing 
services; HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning) installation, maintenance and repair; 
building sealing; building sealing; restoration of objects 
damaged by moisture, water, mould and/or fire; 
refurbishment of buildings and damaged objects; hire of 
building machinery; rental of apparatus and machines 
for moisture, water, mould and fire damage restoration; 
consultancy in relation to construction and maintenance 
relating to moisture-prevention solutions and moisture-
proofing of buildings; restoration of documents, 
machines and other equipment damaged by fire and 
moisture in buildings; demolition services; drying and 
restoration of objects caused by water, moisture or fire 
damage. 

  Klasse 40   Disposal of rubble; disposal of damaged structural 
material; remediation of mould caused by water, 
moisture or fire damage. 

  Klasse 42   Leak detection in buildings; monitoring of mould 
caused by water, moisture or fire damage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372357 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201714148 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Space Race, LLC, 271 Madison Avenue, US-NY10016 
NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Children's educational software; computer game 
software for personal computers and home video game 
consoles; digital media, namely, DVDs and 
downloadable audiovisual files featuring animated 
children's entertainment programs; interactive video 
game programs; motion picture films and films for 
television featuring children's entertainment. 

  Klasse 16   Calendars; children's books; coloring books; decals; 
flash cards; notebooks; pens; posters; stickers. 

  Klasse 25   Shirts. 
  Klasse 28   Balloons; card games; toy balloons. 
  Klasse 41   Educational and entertainment services, namely, a 

continuing program about animated cartoon characters 
accessible by means of television, Internet, satellite, 
video, web-based applications, mobile phone 
applications, computer networks, and mobile 
communications networks; entertainment services in 
the nature of ongoing television programs in the field of 
children's entertainment; Providing information in the 
fields of education and entertainment for children via a 
website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372830 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201714421 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clinigen Healthcare Limited, Pitcairn House, First 
Avenue, GB-DE142WW BURTON ON TRENT, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail and wholesale services in relation to 

pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies, plasters, materials for dressings, 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, blood for medical purposes, plasma (blood), 
diagnostic preparations for medical purposes, insect 
repellents, insecticides and surgical implants [living 
tissues]; business management services; business 
administration services; provision of business statistical 
information relating to medical matters; collection and 
systemisation of business data; compilation of 
information into computer databases; database 
management; compilation of statistics; computerised 
file management services; maintaining personal 
medical history records and files. 

  Klasse 42   Clinical trials; providing information about the results 
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of clinical trials for pharmaceutical products; providing 
medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials; providing medical 
and scientific research information in the field of 
pharmaceutical products; pharmaceutical product 
evaluation services; pharmaceutical research and 
development services; information technology services 
for the pharmaceutical and healthcare industries; 
provision of medical and scientific research information 
in the field of pharmaceutical products; maintaining 
databases; database development services; electronic 
storage of medical records. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372832 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201714422 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.22, CN, 22893666 

2017.02.22, CN, 22893667 
2017.02.22, CN, 22893877 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 This trademark consists of a design of mercury column 
with the word "POATING" in stylized lettering on the 
bottom, and the gray in the drawing is for the design, 
which is not a specific color. 

(730) Innehaver: 
 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 

South Street, Baoding, CN-071000 HEBEI, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
automobiles; cars; camping cars; driverless cars 
[autonomous cars]; electric vehicles; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; automobile bodies; automobile chassis; 
vehicle wheels; automobile tires [tyres]; upholstery for 

vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
bumpers for automobiles; freewheels for land vehicles; 
clutches for land vehicles; brakes for vehicles; hoods 
for vehicle engines; windscreens; rearview mirrors; 
shock absorbers for automobiles; doors for vehicles; 
pumps for bicycle tyres; trolleys; repair outfits for inner 
tubes. 

  Klasse 35   Import-export agency services; sales promotion for 
others; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; marketing; 
advertising; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; business management and organization 
consultancy. 

  Klasse 37   Vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
breakdown repair services; vehicle lubrication; vehicle 
cleaning; vehicle washing; vehicle polishing; varnishing; 
machinery installation, maintenance and repair; 
rustproofing; retreading of tires [tyres]; tyre balancing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372833 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201714423 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP COMPANY 

LIMITED, 23rd Floor, Tower C, Minsheng Financial 
Center, No. 28 Jianguomennei Avenue, CN-
DONGCHENG DISTRICT BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Petroleum, raw or refined; gasoline; petrol; coke; 

paraffin; candles, tapers; dust binding compositions for 
sweeping. 

  Klasse 6   Water-pipe valves of metal; steel wire; pegs of metal; 
door knockers of metal; ironmongery, hardware of 
metal, small; bells for animals; gold solder; monuments 
of metal. 

  Klasse 16   Carbon paper; cards, charts; pictures; boxes of paper 
or cardboard; paper knives [cutters] [office requisites], 
paper cutters [office requisites], paper knives [office 
requisites]; stationery; blackboards; architects' models; 
plastic film for wrapping. 

  Klasse 35   Advertising agency services, publicity agency 
services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agency services; 
personnel recruitment; relocation services for 
businesses; office machines and equipment rental; 
drawing up of statements of accounts; business 
management of hotels; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; business 
management of performing artists. 
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  Klasse 36   Rental of offices [real estate]; insurance consultancy; 
financial analysis; jewellery [jewelry (Am.)] appraisal, 
jewellery appraisal, jewelry appraisal; rental of real 
estate; surety services; trusteeship, fiduciary; lending 
against security; real estate brokerage; real estate 
appraisal; real estate management; accommodation 
bureau services [apartments]; insurance underwriting; 
banking; capital investment; loans [financing]; financing 
services; mortgage banking; issuance of tokens of 
value; brokerage; charitable fund raising; 
trusteeship,fiduciary. 

  Klasse 39   Transport; car transport; car rental; courier services 
[messages or merchandise]; arranging of travel tours; 
delivery of goods by mail order; travel reservation; 
parking place rental; packaging of goods; boat rental; 
air transport; rental of warehouses; distribution of 
energy. 

  Klasse 41   Academies [education]; arranging and conducting of 
conferences; mobile library services,bookmobile 
services; publication of books; entertainer services; 
modelling for artists; religious education; organization 
of shows [impresario services]; rental of audio 
equipment; film production, other than advertising films; 
photography. 

  Klasse 42   Scientific research; construction drafting; computer 
programming; authenticating works of art; quality 
control; surveying; cosmetic research; biological 
research; vehicle roadworthiness testing; packaging 
design; design of interior decor; dress designing. 

  Klasse 43   Café services; canteen services; hotel services; bar 
services; rental of meeting rooms; retirement home 
services; day-nursery [crèche] services; boarding for 
animals; rental of chairs, tables, table linen, glassware.

  Klasse 44   Beauty salon services; gardening; hospital services; 
health care; nursing, medical; rest home services; 
sauna services; animal breeding; aquaculture services; 
opticians' services; rental of sanitation facilities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372844 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201714427 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Foshan Shunde Iuipi Network Technology Co., Ltd., 

One of 1st Floor, No.8 Hongye Road, Desheng 
Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde, CN-
FOSHAN GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Electric cooking utensils; gas burners; hot plates; 

refrigerators; extractor hoods for kitchens; sterilized 
cupboard; foot warmers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.06.04 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 298529 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.17 

(210) Søknadsnr.: 201806520 
(220) Inndato: 2018.05.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RAVSTEDHUS  EDELTEK AS, Husvikveien 14, 1443 
DRØBAK, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 298532 
(151) Reg.dato.: 2018.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.18 

(210) Søknadsnr.: 201806522 
(220) Inndato: 2018.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HANNA SOFIE NYSTAD, Ballastgata 5 A, 4515 
MANDAL, Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 296223 
(210) Søknadsnr.: 201710235 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.02.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 34   Askebegre (ikke av metall), sigarer, sigaretter, 

lightere, fyrstikker, artikler for røkere, tobakksrelaterte 
produkter. 

 
(730) Innehaver: 

 N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jalan 
Pattimura No. 3, Pematang Siantar, ID-SUMATERA 
UTARA, Indonesia 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Philip Morris Brands SarL, Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 NEUCHÂTEL, Sveits 
 Innsigers fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.05.18 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(111) Reg.nr: 144407 
(210) Søknadsnr.: 19875273 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 1991.03.14 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
6  Rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll 
og blandingsventiler (ikke maskindeler), alle av uedelt 
metall, deler og komponenter for disse (ikke opptatt i 
andre klasser).  
7  Maskiner for fremstilling av skrueviklede 
metallrør, strømningskontroll- og blandingsventiler som 
maskindeler, deler og komponenter for disse (ikke opptatt 
i andre klasser).  
11  Rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll- 
og gassblandingsventiler, alle spesielt tilpasset til 
anvendelse i luftkondisjonerings-, varmluftsoppvarmings- 
og utblåsningssystemer, deler og komponenter for disse 
(ikke opptatt i andre klasser).  

(730) Innehaver: 
Spiro International SA , Chemin des Primevères 45, CH-
1701 Fribourg, FR

(750) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO
Kravstiller: 
SØRVENT AS , Mælagata 58, 3716, SKIEN, NO
Kravstillers fullmektig:
ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA , 
Postboks 1829 Vika, 0123, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet: 
2016.12.08
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2017.07.06):
Registreringen slettes for varene i klasse 6, jf. 
varemerkeloven § 37.   
Registreringen opprettholdes for varene i klasse 7 og 11, 
jf. varemerkeloven § 38.   
Sakskostnader tilkjennes ikke,  jf. patentstyreloven § 9. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.09.06
Klagenemndas avgjørelse av 2018.05.14: 
1 Klagen forkastes.  
2 Varemerkeregistrering nr. 144407, det kombinerte 
merket SPIRO, opprettholdes for samtlige varer i klasse 
6, 7 og 11.  
3 I sakskostnader betaler Sørvent AS kr. 33 075,- (eks. 
mva) til Spiro International SA innen to uker fra 
avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

(111) Reg.nr: 1110421 
(210) Søknadsnr.: 201203507 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2013.08.12 
(540) Gjengivelse av merket 

CRYPTZONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
41  Education services relating to data security.

(730) Innehaver: 
CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. , 130 Turner 
Street, Suite 610, MA02453, WALTHAM, US

(750) Fullmektig:
TANDBERG INNOVATION AS , Postboks 1570 Vika, 
0118, OSLO, NO
Kravstiller: 
Jussystemer AS , C.J. Hambros Plass 5, 0164, OSLO, 
NO
Kravstillers fullmektig:
Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma , v/advokat Magnus 
Stray Vyrje, Postboks 520 Skøyen, 0214, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet: 
2015.09.17
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2016.02.02):
Innføringen i varemerkeregisteret om at den 
internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge 
settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.   
I sakskostnader betaler Cryptzone North America INC. kr 
20 000,- –tyvetusen–kroner  til Jussystemer AS innen 2 – 
to – uker fra avgjørelsens meddelelse,  jf. patentstyrelova 
§ 9. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2016.04.01
Klagenemndas avgjørelse av 2018.02.13:
1 Klagen forkastes.  
2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal 
registrering nr. 1110421 virkning i Norge oppheves.  
3 I sakskostnader betaler Cryptzone North America Inc. 
kr. 10 000,- (eks. mva) til Jussystemer AS innen to uker 
fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.
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(111) Reg.nr: 1298810 
(210) Søknadsnr.: 201606340 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.10.10 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 3  Cleaning and degreasing preparation for 
automotive use; automobile cleaners; automobile carpet 
and upholstery cleaning preparations and deodorizers; 
automobile cleaning and polishing preparations; 
automobile, tire, glass and wheel cleaning preparations; 
washing preparations for automobiles; degreasing 
preparation for automobiles; disposable wipes 
impregnated with cleaning compounds for use on 
automotive interiors and exteriors; liquid household 
cleaner for removing oil and grease stains, adhesive 
residues, gum, paint, tar and the like; all purpose cleaning 
preparation.  
6  Tools and tool accessory boxes made of metal 
sold empty and parts and fittings therefor; items made of 
metal for the storage of tools with or without wheels, 
namely, tool chests sold empty, tool chest and cabinet 
combination units, multiple drawer chest for storage of 
mechanic tools made of metal; tool and tool accessory 
trays made of metal sold empty and parts and fitting 
therefor; lockable metal tool boxes; lockable metal tool 
chests; general purpose storage containers and 
accessories made of metal for storing tools; metal sliding 
trays for tool chests; metal tool storage add-on sets, 
namely, drawers and dividers therefor; metal parts trays 
and organizers sold as a component part of chests for 
use with tool chests.  
9  Protective gloves for industrial use; cut resistant 
gloves; fire resistant gloves; abrasion resistant gloves; 
protective work gloves, namely, welding gloves; welding 
helmet; welding masks.  
12  Utility carts made of metal, with or without 
wheels, sold empty for the storage of tools; utility carts not 
made of metal, with or without wheels, sold empty for the 
storage of tools.  
16  Stickers and transfers.  
18  All purpose sport bags; all-purpose carrying 
bags; backpacks; duffel bags; gym bags; key cases; 
luggage; purses; school bags; shoulder bags; tool bags 
sold empty; tote bags; travel bags; waist packs; wallets. 
20  Tools and tool accessory boxes not made of 
metal sold empty and parts and fittings therefor; non-
metal items for the storage of tools with or without wheels, 
namely, tool chests, tool cabinets, tool chest and cabinet 
combination units, base cabinets, tool caddies, namely, 
non-metal tool boxes; non-metal wall-mounted tool racks; 
non-metal free-standing tool racks; non-metal multiple 
drawer chest for storage of tools; tool and tool accessory 
trays not made of metal sold empty and parts and fitting 
therefor; general purpose storage containers and 
accessories not of made of metal for tools; non-metal 

sliding trays for tool cabinets and tool chests; non-metal 
drawer add-on sets, namely, drawers and dividers 
therefor; non-metal parts trays and organizers for tool 
cabinets and tool chests; non-metal drawer dividers; 
plastic liners for tool storage containers, cabinets and tool 
chests; work benches; wall mounted tool racks made of 
metal; tool cabinets; base tool cabinets; metal parts trays 
and organizers sold as a component part of cabinets for 
use with tool cabinets; metal sliding trays for tool 
cabinets.  
25  Men's, women's and children's clothing, namely, 
shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts; 
and headgear, namely, hats and beanies. 

(730) Innehaver: 
Gas Monkey Holdings, LLC , 12020 Chandler Blvd. Ste 
200, CA91607, NORTH HOLLYWOOD, US

(750) Innehavers fullmektig: 
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 
OSLO, NO
Innsiger:
Grotto SpA , Via Ponte dei Granatieri 4, 36010, 
CHIUPPANO (VICENZA), IT
Innsigers fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2017.01.09
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.09.01):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. 
varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.11.01
Klagenemndas avgjørelse av 2018.05.22: 
1 Klagen forkastes.  
2 Internasjonal registrering nr. 1298810, med 
søknadsnummer 201606340, opprettholdes i Norge for 
samtlige varer.
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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.: 0691797 
(210) Søknadsnr.: 199805096 
(151) Reg.dato: 1998.04.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.04.22 

(220) Inndato: 1998.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

YESSICA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 ZUG, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; dentifrices. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class; jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made thereof 
included in this class; animal skin; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0692047 
(210) Søknadsnr.: 199805331 
(151) Reg.dato: 1998.04.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.04.22 

(220) Inndato: 1998.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOUR SIXTH SENSE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 ZUG, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  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 14   Precious metals and their alloys as well as 
manufactured or herewith plated goods included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made thereof 
included in this class; pelts; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery goods. 

  Klasse 25   Clothes, shoes, headwear. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0693588 
(210) Søknadsnr.: 199806161 
(151) Reg.dato: 1998.04.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.04.22 

(220) Inndato: 1998.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONDOMIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil Street, #19-08 

Prudential Tower, SG-049712 SINGAPORE, 
Singapore 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, dentifrices. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, suture materials; sanitary products, 
namely condoms. 
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(111) Reg.nr.: 0969225 
(210) Søknadsnr.: 200809621 
(151) Reg.dato: 2008.06.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.06.05 

(220) Inndato: 2008.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MTWTFSS WEEKDAY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 H & M Hennes & Mauritz AB, SE-10638 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services and the 
bringing together, for the benefit of others, a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods in respect of: soaps, perfumery, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, jewellery, horologic and 
chronometric instruments, paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artist's materials, 
paint brushes, typewriters and office requisites, 
instructional and teaching material, plastic materials for 
packing, printer's type, printing blocks, leather and 
imitations of leather and goods made of these 
materials, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, furniture, mirrors, picture frames, goods of 
wood, cork, reed, cane wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, 
household or kitchen utensils and containers, combs 
and sponges, brushes, brush-making materials, articles 
for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-
worked glass, glassware, porcelain and earthenware, 
clothing, footwear and headgear. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0979439 
(210) Søknadsnr.: 200813539 
(151) Reg.dato: 2008.08.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.08.19 

(220) Inndato: 2008.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Audi AG, DE-85045 INGOLSTADT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles ands wicks for 
lighting. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 

and sanitary purposes. 
  Klasse 35   Advertising; office functions. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 

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

sporting and cultural activities. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0984340 
(210) Søknadsnr.: 200815457 
(151) Reg.dato: 2008.07.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.16 

(220) Inndato: 2008.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Steffen Gründler, Am Schösserholz 78, DE-09127 

CHEMNITZ, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing, shoes, hosiery. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1147879 
(210) Søknadsnr.: 201302216 
(151) Reg.dato: 2012.10.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.10.05 

(220) Inndato: 2013.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

Alstom Concevoir la fluidité 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, FR-93400 SAINT - 

OUEN, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; software. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter (printing products); 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesive materials for stationery purposes; artists' 
materials; paintbrushes; office machines and requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); printing type; printing blocks. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, the aforesaid goods 
only used for promotional purposes in the field of 
railway events. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services for 
installations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 

  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; arranging 
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of tours. 
  Klasse 40   Color separation treatment and waste treatment 

(transformation). 
  Klasse 41   Educational services; training; entertainment; sporting 

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

design relating thereto; industrial analysis and research 
services namely evaluations, estimates and research in 
the fields of science and technology provided by 
engineers, research and development of new products; 
design and development of computers and software. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1147880 
(210) Søknadsnr.: 201302217 
(151) Reg.dato: 2012.10.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.10.05 

(220) Inndato: 2013.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

Concevoir la fluidité 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ALSTOM Transport Technologies, 48 rue Albert 

Dhalenne, FR-93400 SAINT-OUEN, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; software. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter (printing products); 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesive materials for stationery purposes; artists' 
materials; paintbrushes; office machines and requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); printing type; printing blocks. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services for 
installations and equipment in the field of railway 
transport; rustproofing. 

  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; arranging 

of tours. 
  Klasse 40   Color separation treatment and waste treatment 

(transformation). 
  Klasse 41   Educational services; training; entertainment; sporting 

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

design relating thereto; industrial analysis and research 
services namely evaluations, estimates and research in 
the fields of science and technology provided by 
engineers, research and development of new products; 
design and development of computers and software. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1231755 
(210) Søknadsnr.: 201500607 
(151) Reg.dato: 2014.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.10.21 

(220) Inndato: 2015.01.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Salland Oil B.V., Genuakade 4, NL-8263CG KAMPEN, 

Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Fuels; fuel mixtures; mineral fuel. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1257430 
(210) Søknadsnr.: 201509132 
(151) Reg.dato: 2015.05.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.05.29 

(220) Inndato: 2015.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Magpul Industries Corp, 8226 Bee Caves Road, US-

TX78746 AUSTIN, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting seminars in 
the field of weapons and tactical techniques and 
distribution of training material in connection therewith.

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1354371 
(210) Søknadsnr.: 201708926 
(151) Reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.04.13 

(220) Inndato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

LSVT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 LSVT Global, Inc., 3323 N. Campbell Ave., Suite 5, 

US-AZ85719 TUCSON, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Providing non-downloadable educational training 
videos, presentations, and audiovisual materials in the 
field of speech, physical and occupational therapy; 
provision of non-downloadable educational videos, 
presentations, and audiovisual materials via video on-
demand and non-downloadable playback digital media 
services via global computer networks in the field of 
speech, physical and occupational therapy. 
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(111) Reg.nr.: 1370571 
(210) Søknadsnr.: 201713722 
(151) Reg.dato: 2017.07.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.07.26 

(220) Inndato: 2017.10.19 
(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) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Recorded content; aforementioned goods not for 
editorial reporting; databases (electronic); 
aforementioned goods not for editorial reporting; media 
content; aforementioned goods not for editorial 
reporting; software; aforementioned goods not for 
editorial reporting; 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. 
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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.: 190146 
(151) Reg.dato.: 1998.05.20 
(151) Int. reg. dato: 1998.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2018.05.20 
(210) Søknadsnr: 19941528 
(220) Inndato: 1994.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

S. OLIVER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, s.Oliver-

Strasse 1, DE-97228 ROTTENDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Damebekledning, inkludert bekledning laget av vevet 
og strikket materiale og av lær eller lærimitasjon; 
bluser, skjorter, T-skjorter, collegegensere, jakker, 
gensere, topper, bukser, skjørt, drakter, kostymer; 
dame- og herreundertøy, badetøy, hodeplagg, sjal, 
hodebånd (bekledning), jogge- og treningstøy, hansker 
(bekledning), fottøy (ikke opptatt i andre klasser) 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190147 
(151) Reg.dato.: 1998.05.20 
(151) Int. reg. dato: 1998.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2018.05.20 
(210) Søknadsnr: 19941529 
(220) Inndato: 1994.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIVER TWIST 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 S.Oliver Bernd Freier GmbH Co KG, Ostring, DE-

97228 ROTTENDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Damebekledning, inkludert bekledning laget av vevet 
og strikket materiale og av lær eller lærimitasjon; 
bluser, skjorter, T-skjorter, collegegensere, jakker, 
gensere, topper, bukser, skjørt, drakter, kostymer; 
dame- og herreundertøy, badetøy, hodeplagg, sjal, 
hodebånd (bekledning), jogge- og treningstøy, hansker 
(bekledning), fottøy (ikke opptatt i andre klasser) 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 196812 
(151) Reg.dato.: 1999.04.06 
(151) Int. reg. dato: 1999.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2019.04.06 
(210) Søknadsnr: 199808258 
(220) Inndato: 1998.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 O. Mustad & Søn IP AS, Raufossvegen 40, 2821 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer, båtsøm, kobberklink, pyntenudd av kobber, 
skiver.  

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; fiskekroker, 
fiskefluer. 
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(111) Reg.nr.: 88817 
(151) Reg.dato.: 1973.07.31 
(151) Int. reg. dato: 1973.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2023.07.31 
(210) Søknadsnr: 111989 
(220) Inndato: 1972.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 O. Mustad & Søn IP AS, Raufossvegen 40, 2821 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskineri for mekanisk fiske og deler for samme (ikke 
opptatt i andre klasser). 

  Klasse 22   Tauverk (ikke av metall) til bruk ved mekaninsert fiske.
  Klasse 28   Fiskeliner og fiskekroker. 
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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.: 201717093 
(730) Søker: 
 Svenska Technoferm AB, Greta Arwidssons Väg 21, SE-

11419 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717094 
(730) Søker: 
 Svenska Technoferm AB, Greta Arwidssons Väg 21, SE-

11419 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802556 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803721 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803722 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803723 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803724 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803725 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803726 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803727 
(730) Søker: 
 EQUINOR ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108052 
(210) Søknadsnr.: 19801184 
(730) Innehaver: 
 Velcro BVBA, Industrielaan 16, BE-9800 DEINZE, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 110699 
(210) Søknadsnr.: 19780163 
(730) Innehaver: 
 Eastman Performance Films, LLC., 251 Little Falls Drive, 

US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
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(111) Reg.nr.: 122412 
(210) Søknadsnr.: 19841936 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 135802 
(210) Søknadsnr.: 19864015 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136526 
(210) Søknadsnr.: 19875371 
(730) Innehaver: 
 ALCATEL LUCENT, Nokia Paris Saclay, Route de 

Villejust, FR-91620 NOZAY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141314 
(210) Søknadsnr.: 19891048 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141315 
(210) Søknadsnr.: 19891049 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141316 
(210) Søknadsnr.: 19891050 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141655 
(210) Søknadsnr.: 19864651 
(730) Innehaver: 
 Elsevier Limited, The Boulevard, Langford Lane, GB-

OX51GB OXFORD, KIDLINGTON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143079 
(210) Søknadsnr.: 19833255 
(730) Innehaver: 
 Arena Distribution SA, Baarerstrasse 95, CH-6300 ZUG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143817 
(210) Søknadsnr.: 19893520 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148649 
(210) Søknadsnr.: 19902432 
(730) Innehaver: 
 Mysoft AS, Østensjøveien 27, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150091 
(210) Søknadsnr.: 19895876 
(730) Innehaver: 
 ASMODEE GROUP, Quartier Villaroy, 18 rue Jacqueline 

Auriol, FR-78280 GUYANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
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(111) Reg.nr.: 150670 
(210) Søknadsnr.: 19902182 
(730) Innehaver: 
 STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, Plot No. 

S10707 & S10708 Jebel Ali Free Zone South Jebel Ali, 
AE-DUBAI, De forente arabiske emiratene 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 155850 
(210) Søknadsnr.: 19920033 
(730) Innehaver: 
 Crestcom International, LLC, 6900 East Belleview Avenue 

Third Floor, US-CO80111 ENGLEWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156578 
(210) Søknadsnr.: 19914971 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 157110 
(210) Søknadsnr.: 19913467 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170437 
(210) Søknadsnr.: 19925336 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179979 
(210) Søknadsnr.: 19951302 
(730) Innehaver: 
 Skandia Brands AB, Lindhagensgatan 86, SE-10655 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 18674 
(210) Søknadsnr.: 21776 
(730) Innehaver: 
 Arena Distribution SA, Baarerstrasse 95, CH-6300 ZUG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187801 
(210) Søknadsnr.: 19973995 
(730) Innehaver: 
 MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A R.L., Avenue 

J.F. Kennedy 37/A, LU-LUXEMBOURG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188129 
(210) Søknadsnr.: 19972964 
(730) Innehaver: 
 Marina Yachting Brand Management Company Limited, 

10 Earlsfort Terrace, IE-DO2T380 DUBLIN 2, Irland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190157 
(210) Søknadsnr.: 19962833 
(730) Innehaver: 
 ALCATEL LUCENT, Nokia Paris Saclay, Route de 

Villejust, FR-91620 NOZAY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190202 
(210) Søknadsnr.: 19974809 
(730) Innehaver: 
 RPH Pharmaceuticals AB, Lagervägen 7, SE-13650 

JORDBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190587 
(210) Søknadsnr.: 19975521 
(730) Innehaver: 
 Exide Australia Pty Ltd, 135 Nancy Ellis Leebold Drive, 

AU-NSW2200 BANKSTOWN, Australia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
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(111) Reg.nr.: 190806 
(210) Søknadsnr.: 199710702 
(730) Innehaver: 
 Virgin Enterprises Ltd, The Battleship Building 179 Harrow 

Road, GB-W26NB LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192439 
(210) Søknadsnr.: 199800595 
(730) Innehaver: 
 SIO MAT OG DRIKKE AS, Postboks 94 Blindern, 0314 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192835 
(210) Søknadsnr.: 19963282 
(730) Innehaver: 
 Hunter Holding GmbH & Co. KG, Goethestrasse 13, DE-

32756 DETMOLD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193760 
(210) Søknadsnr.: 19978352 
(730) Innehaver: 
 Crestcom International LLC, 6900 East Belleview Avenue, 

Suite 100, US-CO80111 GREENWOOD VILLAGE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196504 
(210) Søknadsnr.: 199809707 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197198 
(210) Søknadsnr.: 19965173 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202828 
(210) Søknadsnr.: 199912341 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207576 
(210) Søknadsnr.: 200011043 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209366 
(210) Søknadsnr.: 200100920 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228822 
(210) Søknadsnr.: 200411055 
(730) Innehaver: 
 Terje Kulvik, Skolevegen 7, 7070 BOSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228942 
(210) Søknadsnr.: 200411429 
(730) Innehaver: 
 TEIJIN MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD., 2-3-33, 

Nakanoshima, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 232821 
(210) Søknadsnr.: 200509724 
(730) Innehaver: 
 Gilead Sciences, LLC, 333 Lakeside Drive, US-CA94404 

FOSTER CITY, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
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(111) Reg.nr.: 237468 
(210) Søknadsnr.: 200411370 
(730) Innehaver: 
 Moment Film AS, Ullevålsveien 49 D, 0171 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242960 
(210) Søknadsnr.: 200708763 
(730) Innehaver: 
 THØGERSEN GRUPPEN AS, c/o Tim Kristian 

Thøgersen, Prestegårdsskogen 25, 1680 
SKJÆRHALDEN, Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246315 
(210) Søknadsnr.: 200714412 
(730) Innehaver: 
 POLYDISPLAY AS, Postboks 240  Sentrum, 3201 

SANDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246523 
(210) Søknadsnr.: 200803960 
(730) Innehaver: 
 SEPTODONT HOLDING, 58 rue du Pont de Creteil, FR-

94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246576 
(210) Søknadsnr.: 200803961 
(730) Innehaver: 
 SEPTODONT HOLDING, 58 rue du Pont de Creteil, FR-

94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251907 
(210) Søknadsnr.: 200902621 
(730) Innehaver: 
 Eastman Performance Films, LLC., 251 Little Falls Drive, 

US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257076 
(210) Søknadsnr.: 200911607 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257431 
(210) Søknadsnr.: 201005885 
(730) Innehaver: 
 Mitel Networks, Inc., 1146 North Alma School Road, US-

AZ85201 MESA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257435 
(210) Søknadsnr.: 201005886 
(730) Innehaver: 
 Mitel Networks, Inc., 1146 North Alma School Road, US-

AZ85201 MESA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259669 
(210) Søknadsnr.: 200911606 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262184 
(210) Søknadsnr.: 201010929 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270942 
(210) Søknadsnr.: 201301755 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2018.06.04 - nr 23/18

122 
 

(111) Reg.nr.: 274205 
(210) Søknadsnr.: 201309728 
(730) Innehaver: 
 CONNECT LNG AS, Slemdalsveien 70 B, 0370 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274644 
(210) Søknadsnr.: 201313409 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278595 
(210) Søknadsnr.: 201408627 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278726 
(210) Søknadsnr.: 201409710 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278746 
(210) Søknadsnr.: 201409712 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280168 
(210) Søknadsnr.: 201412880 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280700 
(210) Søknadsnr.: 201415240 
(730) Innehaver: 
 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283328 
(210) Søknadsnr.: 201506608 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284503 
(210) Søknadsnr.: 201509682 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284636 
(210) Søknadsnr.: 201510611 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285570 
(210) Søknadsnr.: 201510955 
(730) Innehaver: 
 SENSORLINK AS, Mellomila 56, 7018 TRONDHEIM, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286128 
(210) Søknadsnr.: 201512908 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
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(111) Reg.nr.: 286129 
(210) Søknadsnr.: 201512951 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287411 
(210) Søknadsnr.: 201514411 
(730) Innehaver: 
 PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd Floor, US-

CA94110 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287723 
(210) Søknadsnr.: 201513228 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288541 
(210) Søknadsnr.: 201405382 
(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292202 
(210) Søknadsnr.: 201614882 
(730) Innehaver: 
 NAMEABRAND AS, Elgefaret 39, 1362 HOSLE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295011 
(210) Søknadsnr.: 201714580 
(730) Innehaver: 
 The Body Shop International Limited, Watersmead, GB-

BN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 36888 
(210) Søknadsnr.: 43934 
(730) Innehaver: 
 Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, Building 

200, US-GA30004 MILTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 36889 
(210) Søknadsnr.: 43935 
(730) Innehaver: 
 Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, Building 

200, US-GA30004 MILTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 53428 
(210) Søknadsnr.: 66569 
(730) Innehaver: 
 STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, Plot No. 

S10707 & S10708 Jebel Ali Free Zone South Jebel Ali, 
AE-DUBAI, De forente arabiske emiratene 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74523 
(210) Søknadsnr.: 88824 
(730) Innehaver: 
 Del Monte Foods, Inc., 3003 Oak Road, US-CA94597 

WALNUT CREEK, USA 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82408 
(210) Søknadsnr.: 95437 
(730) Innehaver: 
 Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, Bishop's 

Court Hill, BB-ST. MICHAEL, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82664 
(210) Søknadsnr.: 104040 
(730) Innehaver: 
 ADAMA CELSIUS B.V., POS Cabai Office Park, Unit 13, 

CW-CURACAO, Curacao 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
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(111) Reg.nr.: 83032 
(210) Søknadsnr.: 105714 
(730) Innehaver: 
 ALCATEL LUCENT, Nokia Paris Saclay, Route de 

Villejust, FR-91620 NOZAY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 98278 
(210) Søknadsnr.: 95438 
(730) Innehaver: 
 Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, Bishop's 

Court Hill, BB-ST. MICHAEL, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201711251 
(730) Søker: 
 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201711252 
(730) Søker: 
 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201712158 
(730) Søker: 
 AUTOGEAR AS, Karl Johans gate 2, 0154 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.04 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201712460 
(730) Søker: 
 Visionsbolaget G 3557 AB, Bolagsgruppen c/o PwC, SE-

40532 GØTEBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.04.27 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201713145 
(730) Søker: 
 Samskip Holding B.V., Waalhaven Oostzijde 81, NL-

3087BM ROTTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801196 
(730) Søker: 
 Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue North, US-

WA98109 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804602 
(730) Søker: 
 Prothena Therapeutics Limited, Upper George's Street, 

Adelphi Plaza, IE-A96T927 DUN LAOGHAIRE, DUBLIN, 
Irland 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0877727 
(210) Søknadsnr.: 200603115 
(730) Innehaver: 
 Power International AS, Postboks 43, 1483 HAGAN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0964304 
(210) Søknadsnr.: 200807664 
(730) Innehaver: 
 Gbo Fastening Systems AB, Bruksvägen 2, SE-59093 

GUNNEBO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 110699 
(210) Søknadsnr.: 19780163 
(730) Innehaver: 
 Eastman Performance Films, LLC., 251 Little Falls Drive, 

US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 134673 
(210) Søknadsnr.: 19873466 
(730) Innehaver: 
 Shinano Inc, 1-20-17 Tokumaru, JP-ITABASHI-KU, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
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(111) Reg.nr.: 141314 
(210) Søknadsnr.: 19891048 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 141315 
(210) Søknadsnr.: 19891049 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 141316 
(210) Søknadsnr.: 19891050 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 150670 
(210) Søknadsnr.: 19902182 
(730) Innehaver: 
 STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, Plot No. 

S10707 & S10708 Jebel Ali Free Zone South Jebel Ali, 
AE-DUBAI, De forente arabiske emiratene 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155850 
(210) Søknadsnr.: 19920033 
(730) Innehaver: 
 Crestcom International, LLC, 6900 East Belleview Avenue 

Third Floor, US-CO80111 ENGLEWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 156578 
(210) Søknadsnr.: 19914971 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 

(111) Reg.nr.: 157110 
(210) Søknadsnr.: 19913467 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 179979 
(210) Søknadsnr.: 19951302 
(730) Innehaver: 
 Skandia Brands AB, Lindhagensgatan 86, SE-10655 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188129 
(210) Søknadsnr.: 19972964 
(730) Innehaver: 
 Marina Yachting Brand Management Company Limited, 

10 Earlsfort Terrace, IE-DO2T380 DUBLIN 2, Irland 
(740) Fullmektig: 
 HYNELL AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190252 
(210) Søknadsnr.: 199710057 
(730) Innehaver: 
 San Carlo Gruppo Alimentare SpA, Milano, IT-, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192256 
(210) Søknadsnr.: 199710665 
(730) Innehaver: 
 Murphy Brewery Ireland Ltd, Lady's Well Brewery, Cork, 

IE-, Irland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192257 
(210) Søknadsnr.: 199710666 
(730) Innehaver: 
 Murphy Brewery Ireland Limited , Lady's Well Brewery, 

Cork, IE-, Irland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
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(111) Reg.nr.: 192439 
(210) Søknadsnr.: 199800595 
(730) Innehaver: 
 SIO MAT OG DRIKKE AS, Postboks 94 Blindern, 0314 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192459 
(210) Søknadsnr.: 199801452 
(730) Innehaver: 
 Bianco Footwear A/S, Jernet 4 F, DK-6000 KOLDING, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193760 
(210) Søknadsnr.: 19978352 
(730) Innehaver: 
 Crestcom International LLC, 6900 East Belleview Avenue, 

Suite 100, US-CO80111 GREENWOOD VILLAGE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209366 
(210) Søknadsnr.: 200100920 
(730) Innehaver: 
 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, MX-C.P. 01210 
MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242518 
(210) Søknadsnr.: 200709681 
(730) Innehaver: 
 Gbo Fastening Systems AB, Bruksvägen 2, SE-59093 

GUNNEBO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242751 
(210) Søknadsnr.: 200710202 
(730) Innehaver: 
 Pizzabakeren Invest AS, Jakob Askelandsvei 19, 4314 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 242753 
(210) Søknadsnr.: 200710205 
(730) Innehaver: 
 Pizzabakeren Invest AS, Jakob Askelandsvei 19, 4314 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244418 
(210) Søknadsnr.: 200715628 
(730) Innehaver: 
 Pizzabakeren Invest AS, Jakob Askelands vei 19, 4314 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245840 
(210) Søknadsnr.: 200702985 
(730) Innehaver: 
 Message A/S, A.F. Heidemanns Vej 19-21, DK-9800 

HJØRRING, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, DK-8000 AARHUS C, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247602 
(210) Søknadsnr.: 200807505 
(730) Innehaver: 
 Biosym A/S, Skolegade 49, DK-7430 IKAST, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251907 
(210) Søknadsnr.: 200902621 
(730) Innehaver: 
 Eastman Performance Films, LLC., 251 Little Falls Drive, 

US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257431 
(210) Søknadsnr.: 201005885 
(730) Innehaver: 
 Mitel Networks, Inc., 1146 North Alma School Road, US-

AZ85201 MESA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
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(111) Reg.nr.: 257435 
(210) Søknadsnr.: 201005886 
(730) Innehaver: 
 Mitel Networks, Inc., 1146 North Alma School Road, US-

AZ85201 MESA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270841 
(210) Søknadsnr.: 201302144 
(730) Innehaver: 
 Liquid Gold AS, Bølerlia 6, 0691 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272657 
(210) Søknadsnr.: 201303980 
(730) Innehaver: 
 Playmaker Daniel Franck Twentyfour Bølger Nord AS, 

Skibåsen 36, 4636 KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA, 

v/advokat Jahn Egil Osestad, Postboks 437, 4604 
KRISTIANSAND S, Norge 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275387 
(210) Søknadsnr.: 201315734 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275388 
(210) Søknadsnr.: 201315735 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275389 
(210) Søknadsnr.: 201315736 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275390 
(210) Søknadsnr.: 201315737 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275391 
(210) Søknadsnr.: 201315739 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275392 
(210) Søknadsnr.: 201315740 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275501 
(210) Søknadsnr.: 201315741 
(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Postboks 94 

Blinderen, 0314 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277512 
(210) Søknadsnr.: 201405392 
(730) Innehaver: 
 Gbo Fastening Systems AB, Bruksvägen 2, SE-59093 

GUNNEBO, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280700 
(210) Søknadsnr.: 201415240 
(730) Innehaver: 
 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
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(111) Reg.nr.: 285570 
(210) Søknadsnr.: 201510955 
(730) Innehaver: 
 SENSORLINK AS, Mellomila 56, 7018 TRONDHEIM, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292202 
(210) Søknadsnr.: 201614882 
(730) Innehaver: 
 NAMEABRAND AS, Elgefaret 39, 1362 HOSLE, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295632 
(210) Søknadsnr.: 201715365 
(730) Innehaver: 
 BRUVIK TIME AS, Smedasundet 98, 5525 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298132 
(210) Søknadsnr.: 201801091 
(730) Innehaver: 
 Prothena Therapeutics Limited, Upper George's Street, 

Adelphi Plaza, IE-A96T927 DUN LAOGHAIRE, DUBLIN, 
Irland 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 53428 
(210) Søknadsnr.: 66569 
(730) Innehaver: 
 STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE, Plot No. 

S10707 & S10708 Jebel Ali Free Zone South Jebel Ali, 
AE-DUBAI, De forente arabiske emiratene 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82408 
(210) Søknadsnr.: 95437 
(730) Innehaver: 
 Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, Bishop's 

Court Hill, BB-ST. MICHAEL, Barbados 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.05.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82408 
(210) Søknadsnr.: 95437 
(730) Innehaver: 
 Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, Bishop's 

Court Hill, BB-ST. MICHAEL, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1211570 
(151) Reg.dato.: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

(210) Søknadsnr.: 201408955 
(220) Inndato: 2014.08.07 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2012.09.26, JP, 2012-077903 
2012.09.26, JP, 2012-077904 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Blue and gray.,The arch is in the color blue and the 

shadow thereof is in the color gray. 
(730) Innehaver: 

 Recruit Holdings Co Ltd, 4-17, Ginza 8-chome, 
Chuo-ku, 104-8001 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Ear plugs for divers; processed glass for display of 

electronic devices; ozonisers [ozonators]; electrolysers 
[electrolytic cells]; egg-candlers; blueprint apparatus; 
cash registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current 
outputs or the like; photo-copying machines; 
mathematical instruments; time and date stamping 
machines; time clocks [time recording devices]; 
punched card office machines; voting machines; 
postage stamp checking apparatus; mechanisms for 
coin-operated car parking gates; life saving apparatus 
and equipment; fire extinguishers; fire hoses; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
protective helmets; railway signal apparatus, luminous 
or mechanical; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; divers' apparatus 
[not for sports]; game programs for arcade video game 
machines; simulators for the steering and control of 
vehicles; sports training simulators; laboratory 
apparatus and instruments; photographic machines 
and apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; measuring 
or testing machines and instruments; power distribution 
or control machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; solar batteries; batteries and cells; 
electric or magnetic meters and testers; electric wires 
and cables; telecommunication machines and 
apparatus; electronic machines, apparatus and their 
parts; magnetic cores; resistance wires; fuel cell 
electrodes; fire boats; satellites for scientific purposes; 
fire engines; dust masks; gas masks; welding masks; 
fireproof garments; protective hoods against accidents; 
gloves for protection against accidents; spectacles 
[eyeglasses and goggles]; game programs for home 
video game machines; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; protective helmets for 
sports; weight belts [for scuba diving]; air tanks [for 
scuba diving]; regulating apparatus, electric; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; phonograph records; 
downloadable music files; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; electronic publications; downloadable images 
and videos; downloadable game programs for 
consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; downloadable game 

programs for arcade games adapted for use with an 
external display screen or monitor; computer software; 
computer game software; downloadable computer 
programs; computer programs for cellular phone; 
downloadable computer game programs; downloadable 
game programs for cellular phone; downloadable 
music; downloadable electronic publications; electronic 
toll collection apparatus; navigation apparatus for 
vehicles. 

  Klasse 35   Advertising and publicity services; distributing 
commercial samples; promoting the sale of goods and 
services of others by issuing and distributing coupon 
tickets; promoting the sale of goods and services of 
others by issuing and distributing loyalty rewards cards; 
agencies for planning and practicing sale promotion of 
goods and provision promotion of services; promoting 
the goods and services of others through the 
administration of sales and promotional incentive 
scheme; business management analysis or business 
consultancy; management of business operations; 
guidance and consultancy of personnel affairs and 
labor management and recruiting activities of 
companies; psychological testing for the selection of 
personnel; marketing research or analysis; providing 
information concerning commercial sales; mediation of 
contracts for purchase and sale of products; providing 
information on mediation of contracts for purchase and 
sale of products; business management of hotels; 
providing the information on companies; providing 
information on preparation of documents relating to 
taxation: employment agencies; providing the 
information on employment agencies; auctioneering; 
import-export agencies; arranging newspaper 
subscriptions; shorthand services; transcription; 
addressing of envelopes; preparation and providing the 
mailing address lists; document reproduction; office 
functions, namely filing, in particular documents or 
magnetic tape; office work; accounting services; 
compilation of information into computer databases; 
providing business assistance to others in the operation 
of data processing apparatus namely, computers, 
typewriters, telex machines and other similar office 
machines; reception services for visitors in buildings; 
publicity material rental; rental of space for advertising 
and publicity services in homepages on Internet; rental 
of typewriters, copying machines and word processors; 
providing employment information; guidance and 
consultancy for applicants of the reemployment; news 
clipping services; rental of vending machines; 
compilation and input of information into computer 
databases; retail services or wholesale services for a 
variety of goods in each field of clothing, foods and 
beverages, and livingware, carrying all goods together; 
retail services or wholesale services for woven fabrics 
and beddings; retail services or wholesale services for 
clothing; retail services or wholesale services for 
footwear [other than special footwear for sports], retail 
services or wholesale services for bags and pouches; 
retail services or wholesale services for personal 
articles; retail services or wholesale services for foods 
and beverages; retail services or wholesale services for 
liquor; retail services or wholesale services for meat; 
retail services or wholesale services for sea food; retail 
services or wholesale services for vegetables and 
fruits; retail services or wholesale services for 
confectionery, bread and buns; retail services or 
wholesale services for rice and cereals; retail services 
or wholesale services for milk; retail services or 
wholesale services for carbonated drinks [refreshing 
beverages] and nonalcoholic fruit juice beverages; 
retail services or wholesale services for tea, coffee and 
cocoa; retail services or wholesale services for 
processed food; retail services or wholesale services 
for automobiles; retail services or wholesale services 
for two-wheeled motor vehicles; retail services or 
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wholesale services for bicycles; retail services or 
wholesale services for furniture; retail services or 
wholesale services for joinery fittings; retail services or 
wholesale services for tatami mats; retail services or 
wholesale services for ritual equipment; retail services 
or wholesale services for electrical machinery and 
apparatuses; retail services or wholesale services for 
bladed or pointed hand tools, hand tools, hardware; 
retail services or wholesale services for kitchen 
equipment, cleaning tools and washing utensils; retail 
services or wholesale services for medical supplies; 
retail services or wholesale services for cosmetics, 
toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail 
services or wholesale services for agricultural 
machines, implements and supplies; retail services or 
wholesale services for flowers [natural] and trees; retail 
services or wholesale services for fuel; retail services 
or wholesale services for printed matter; retail services 
or wholesale services for paper and stationery; retail 
services or wholesale services for sports goods; retail 
services or wholesale services for toys, dolls, game 
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for musical instruments and records; retail 
services or wholesale services for photographic 
machines and apparatus and photographic supplies; 
retail services or wholesale services for clocks, 
watches and spectacles [eyeglasses and goggles]; 
retail services or wholesale services for tobaccos and 
smokers' articles; retail services or wholesale services 
for building materials; retail services or wholesale 
services for semi-wrought precious stones and their 
imitations; retail services or wholesale services for pets; 
retail or wholesale services for electronic toll collection 
apparatus; retail or wholesale services for navigation 
apparatus for vehicles; retail services or wholesale 
services for chemicals; retail services or wholesale 
services for adhesives [not for stationery or household 
purposes]; retail services or wholesale services for 
fertilizers; retail services or wholesale services for 
ceramic glazings; retail services or wholesale services 
for priming putty; retail services or wholesale services 
for higher fatty acids; retail services or wholesale 
services for nonferrous metals; retail services or 
wholesale services for non-metallic minerals; reagent 
paper; retail services or wholesale services for artificial 
sweeteners; retail services or wholesale services for 
flour and starch for industrial purposes; retail services 
or wholesale services for unprocessed plastics [plastics 
in primary form]; retail services or wholesale services 
for pulp; retail services or wholesale services for 
Canada balsam; retail services or wholesale services 
for copal; retail services or wholesale services for 
sandarac; retail services or wholesale services for pine 
oil; retail services or wholesale services for shellac; 
retail services or wholesale services for dammar; retail 
services or wholesale services for mordants; retail 
services or wholesale services for anti-corrosive 
preparations; retail services or wholesale services for 
anti-rust preparations; retail services or wholesale 
services for mastic; retail services or wholesale 
services for pine gum; retail services or wholesale 
services for wood preservatives; retail services or 
wholesale services for dyestuffs; retail services or 
wholesale services for pigments; retail services or 
wholesale services for paints; retail services or 
wholesale services for printing ink; retail services or 
wholesale services for colors [for drawing pictures]; 
retail services or wholesale services for anti-rust 
greases; retail services or wholesale services for 
nonferrous metals in foil or powder form for painters, 
decorators, printers and artists; retail services or 
wholesale services for precious metals in foil or powder 
form for painters, decorators, printers and artists; retail 
services or wholesale services for anti-static 
preparations for household purposes; retail services or 
wholesale services for de-greasing preparations for 
household purposes; retail services or wholesale 
services for rust removing preparations; retail services 
or wholesale services for stain removing benzine; retail 

services or wholesale services for fabric softeners for 
laundry use; retail services or wholesale services for 
laundry bleach; retail services or wholesale services for 
adhesives for affixing false hair; retail services or 
wholesale services for laundry starch; retail services or 
wholesale services for seaweed gelatine for laundry 
use [funori]; retail services or wholesale services for 
adhesives for affixing false eyelashes; retail services or 
wholesale services for paint stripping preparations; 
retail services or wholesale services for shoe cream; 
retail services or wholesale services for shoe black 
[shoe polish); retail services or wholesale services for 
polishing preparations; retail services or wholesale 
services for perfume and flavour materials; retail 
services or wholesale services for incenses and 
fragrances; retail services or wholesale services for 
abrasive paper [sandpaper]; retail services or 
wholesale services for abrasive cloth; retail services or 
wholesale services for abrasive sand; retail services or 
wholesale services for artificial pumice stone; retail 
services or wholesale services for polishing paper; 
retail services or wholesale services for polishing cloth; 
retail services or wholesale services for false nails; 
retail services or wholesale services for false 
eyelashes; retail services or wholesale services for 
solid lubricants; retail services or wholesale services for 
grease for shoes and boots: retail services or 
wholesale services for leather preserving oil and 
grease; retail services or wholesale services for fuels; 
retail services or wholesale services for mineral oils 
and greases for industrial purposes [not for fuel]; retail 
services or wholesale services for non-mineral oils and 
greases for industrial purposes [not for fuel]; retail 
services or wholesale services for waxes [raw material]; 
retail services or wholesale services for lamp wicks; 
retail services or wholesale services for candles; retail 
services or wholesale services for oiled paper for 
medical purposes; retail services or wholesale services 
for sanitary masks; retail services or wholesale services 
for wrapping wafers for dose of medicine; retail 
services or wholesale services for gauze for dressings; 
retail services or wholesale services for empty capsules 
for pharmaceuticals; retail services or wholesale 
services for eyepatches for medical purposes; retail 
services or wholesale services for ear bandages; retail 
services or wholesale services for menstruation 
bandages; retail services or wholesale services for 
menstruation tampons; retail services or wholesale 
services for sanitary napkins; retail services or 
wholesale services for sanitary panties; retail services 
or wholesale services for absorbent cotton; retail 
services or wholesale services for adhesive plasters; 
retail services or wholesale services for bandages for 
dressings; retail services or wholesale services for 
liquid dressings; retail services or wholesale services 
for breast-nursing pads; retail services or wholesale 
services for dental materials; retail services or 
wholesale services for diapers; retail services or 
wholesale services for diaper covers; retail services or 
wholesale services for fly catching paper; retail services 
or wholesale services for mothproofing paper; retail 
services or wholesale services for lacteal flour for 
babies; retail services or wholesale services for dietary 
supplements for humans; retail services or wholesale 
services for dietetic beverages adapted for medical 
purposes; retail services or wholesale services for 
dietetic food adapted for medical purposes; retail 
services or wholesale services for beverages for 
babies; retail services or wholesale services for food for 
babies; retail services or wholesale services for dietary 
supplements for animals; retail services or wholesale 
services for semen for artificial insemination; retail 
services or wholesale services for irons and steels; 
retail services or wholesale services for nonferrous 
metals and their alloys; retail services or wholesale 
services for ores of metal; retail services or wholesale 
services for metal materials for building or construction; 
retail services or wholesale services for prefabricated 
building assembly kits of metal; retail services or 
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wholesale services for loading and unloading pallets of 
metal; retail services or wholesale services for turn-
tables for load handling; retail services or wholesale 
services for traversers for load handling; retail services 
or wholesale services for artificial fish reefs of metal; 
retail services or wholesale services for poultry cages 
of metal; retail services or wholesale services for paint 
spraying booths of metal; retail services or wholesale 
services for metal moulds for forming cement products; 
retail services or wholesale services for metal pulleys, 
springs and valves [not including machine elements]; 
retail services or wholesale services for metal junctions 
for pipes; retail services or wholesale services for metal 
flanges; retail services or wholesale services for keys 
[mechanical element]; retail services or wholesale 
services for cotter pins; retail services or wholesale 
services for railway points; retail services or wholesale 
services for road signs of metal [not luminous nor 
mechanical]; retail services or wholesale services for 
beacons of metal [non-luminous]; retail services or 
wholesale services for reservoirs of metal; retail 
services of wholesale services for anchors; retail 
services or wholesale services for containers of metal 
for transport; retail services or wholesale services for 
anvils; retail services or wholesale services for swage 
blocks; retail services or wholesale services for metal 
hardware; retail services or wholesale services for wire 
ropes; retail services or wholesale services for wire 
nets and gauzes; retail services or wholesale services 
for industrial packaging containers of metal; retail 
services or wholesale services for metal nameplates 
and door nameplates; retail services or wholesale 
services for metal stepladders and ladders; retail 
services or wholesale services for letter boxes of metal; 
retail services or wholesale services for hat-hanging 
hooks of metal; retail services or wholesale services for 
water tanks of metal for household purposes; retail 
services or wholesale services for tool boxes of metal 
[empty]; retail services or wholesale services for towel 
dispensers of metal; retail services or wholesale 
services for metal joinery fittings; retail services or 
wholesale services for safes; retail or wholesale 
services for door mats of metal; retail services or 
wholesale services for upright signboards of metal; 
retail services or wholesale services for transportable 
greenhouses of metal for household use; retail services 
or wholesale services for metal tombs and metal tomb 
plaques; retail services or wholesale services for 
ferrules of metal for canes and walking-sticks; retail 
services or wholesale services for spurs; retail services 
or wholesale services for crampons [climbing irons]; 
retail services or wholesale services for carabiners; 
retail services or wholesale services for rock pitons; 
retail services or wholesale services for sculptures of 
metal; retail services or wholesale services for 
metalworking machines and tools; retail services or 
wholesale services for mining machines and apparatus; 
retail services or wholesale services for construction 
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for loading-unloading machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
fishing machines and instruments; retail services or 
wholesale services for chemical processing machines 
and apparatus; retail services or wholesale services for 
textile machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for food or beverage processing 
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for lumbering, woodworking, or veneer or 
plywood making machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for pulp making, 
papermaking or paper-working machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
printing or bookbinding machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for sewing machines; 
retail services or wholesale services for agricultural 
machines, agricultural implements other than hand-
operated; retail services or wholesale services for shoe 
making machines; retail services or wholesale services 
for leather tanning machines; retail services or 

wholesale services for tobacco processing machines; 
retail services or' wholesale services for glassware 
manufacturing machines and apparatus; retail services 
or wholesale services for painting machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
packaging or wrapping machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for power-operated 
potters' wheels; retail services or wholesale services for 
plastic processing machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for semiconductor 
manufacturing machines and systems; retail services or 
wholesale services for machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; retail services or 
wholesale services for stone working machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
non-electric prime movers [not for land vehicles] and 
parts thereof; retail services or wholesale services for 
pneumatic or hydraulic machines and instruments; 
retail services or wholesale services for adhesive tape 
dispensing machines; retail services or wholesale 
services for automatic stamping machines; retail 
services or wholesale services for vending machines; 
retail services or wholesale services for gasoline station 
equipment; retail services or wholesale services for 
washing machines [laundry]; retail services or 
wholesale services for repairing fixing machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
mechanical parking systems; retail services or 
wholesale services for vehicle washing installations; 
retail services or wholesale services for food mixing 
machines for commercial use; retail services or 
wholesale services for food peeling machines for 
commercial use; retail services or wholesale services 
for food cutting, chopping and slicing machines for 
commercial use; retail services or wholesale services 
for dishwashers; retail services or wholesale services 
for electric wax-polishing machines; retail services or 
wholesale services for vacuum cleaners; retail services 
or wholesale services for power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants [not for 
agricultural purposes]; retail services or wholesale 
services for machine elements [not for land vehicles]; 
retail services or wholesale services for lawnmowers; 
retail services or wholesale services for curtain drawing 
devices electrically operated; retail services or 
wholesale services for electric door openers; retail 
services or wholesale services for waste compacting 
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for waste crushing machines; retail services or 
wholesale services for starters for motors and engines; 
retail services or wholesale services for AC motors and 
DC motors [not including those for land vehicles but 
including "parts" for any AC motors and DC motors]; 
retail services or wholesale services for AC generators 
[alternators]; retail services or wholesale services for 
DC generators; retail services or wholesale services for 
electric food blenders [for household purposes]; retail 
services or wholesale services for dynamo brushes; 
retail services or wholesale services for tweezers; retail 
services or wholesale services for braiders [hand-held 
ones only]; retail services or wholesale services for 
hoes [hand-held]; retail services or wholesale services 
for digging forks [spading forks]; retail services or 
wholesale services for lawn rakes [hand-held ones 
only]; retail services or wholesale services for lasts for 
shoe-making [hand-held ones only]; retail services or 
wholesale services for electric flat irons; retail services 
or wholesale services for electric razors and electric 
hair clippers; retail services or wholesale services for 
egg sheers [non-electric]; retail services or wholesale 
services for sugar tongs; retail services or wholesale 
services for non-electric planes for flaking dried bonito 
blocks [Katsuo-bushi planes]; retail services or 
wholesale services for can openers [non-electric]; retail 
services or wholesale services for nutcrackers; retail 
services or wholesale services for spoons; retail 
services or wholesale services for cheese slicers [non-
electric]; retail services or wholesale services for pizza 
cutters [non-electric]; retail services or wholesale 



rettelse av internasjonale merker 2018.06.04 - nr 23/18

133 
 

services for forks [cutlery]; retail services or wholesale 
services for needle-threaders; retail services or 
wholesale services for dressmakers' chalk sharpeners; 
retail services or wholesale services for pot stands; 
retail services or wholesale services for fire pans for 
carrying live charcoal [Juno]; retail services or 
wholesale services for fireplace bellows [hand-tools]; 
retail services or wholesale services for Japanese 
charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo]; retail services 
or wholesale services for fire tongs; retail services or 
wholesale services for bludgeons; retail services or 
wholesale services for shaving cases; retail, services or 
wholesale services for pedicure sets; retail services or 
wholesale services for eyelash curlers; retail services 
or wholesale services for manicure sets; retail services 
or wholesale services for mountaineering pickels [ice 
axes]; retail services or wholesale services for diving 
knives; retail services or wholesale services for diving 
knife holders; retail services or wholesale services for 
palette knives; retail services or wholesale services for 
ear plugs for swimming; retail services or wholesale 
services for ear plugs for divers; retail services or 
wholesale services for processed glass [not for 
building]; retail services or wholesale services for 
ozonisers [ozonators]; retail services or wholesale 
services for electrolysers [electrolytic cells]; retail 
services or wholesale services for egg-candlers; retail 
services or wholesale services for time and date 
stamping machines; retail services or wholesale 
services for time clocks [time recording devices]; retail 
services or wholesale services for coin-operated gates 
for car parking facilities; retail services or wholesale 
services for life saving apparatus and equipment; retail 
services or wholesale services for fire extinguishers; 
retail services or wholesale services for fire hydrants; 
retail services or wholesale services for fire hoses; 
retail services or wholesale services for fire hose 
nozzles; retail services or wholesale services for 
sprinkler systems for fire protection; retail services or 
wholesale services for fire alarms; retail services or 
wholesale services for gas alarms; retail services or 
wholesale services for anti-theft warning apparatus; 
retail services or wholesale services for protective 
helmets; retail services or wholesale services for 
railway signal apparatus, luminous or mechanical; retail 
services or wholesale services for vehicle breakdown 
warning triangles; retail services or wholesale services 
for luminous or mechanical road signs; retail services 
or wholesale services for divers' apparatus [not for 
sports]; retail services or wholesale services for game 
programs for arcade video game machines; retail 
services or wholesale services for simulators for the 
steering and control of vehicles; retail services or 
wholesale services for sports training simulators; retail 
services or wholesale services for laboratory apparatus 
and instruments; retail services or wholesale services 
for cinematographic machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for optical machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
measuring or testing machines and instruments; retail 
services or wholesale services for power distribution or 
control machines and apparatus; retail services or 
wholesale services for rotary converters; retail services 
or wholesale services for phase modifiers; retail 
services or wholesale services for solar batteries; retail 
services or wholesale services for batteries and cells; 
retail services or wholesale services for electric or 
magnetic meters and testers; retail services or 
wholesale services for electric wires and cables; retail 
services or wholesale services for telecommunication-
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for electronic machines, apparatus and their 
parts; retail services or wholesale services for magnetic 
cores; retail services or wholesale services for 
resistance wires; retail services or wholesale services 
for electrodes; retail services or wholesale services for 
fire boats; retail services or wholesale services for 
satellites for scientific purposes; retail services or 
wholesale services for fire engines; retail services or 

wholesale services for dust masks; retail services or 
wholesale services for gas masks; retail services or 
wholesale services for welding masks; retail services or 
wholesale services for fireproof garments; retail 
services or wholesale services for disaster prevention 
hoods; retail services or wholesale services for gloves 
for protection against accidents; retail services or 
wholesale services for game programs for home video 
game machines; retail services or wholesale services 
for electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services or wholesale services for 
protective helmets for sports; retail services or 
wholesale services for weight belts [for scuba diving]; 
retail services or wholesale services for air tanks [for 
scuba diving]; retail services or wholesale services for 
regulators; retail services or wholesale services for 
metronomes; retail services or wholesale services for 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; retail services or wholesale services for 
phonograph records; retail services or wholesale 
services for downloadable music files; retail services or 
wholesale services for downloadable image files; retail 
services or wholesale services for recorded video discs 
and video tapes; retail services or wholesale services 
for exposed cinematographic films; retail services or 
wholesale services for exposed slide films; retail 
services or wholesale services for slide film mounts; 
retail services or wholesale services for electronic 
publications; retail services or wholesale services for 
downloadable images and videos; retail services or 
wholesale services for computer software; retail 
services or wholesale services for downloadable 
computer programs; retail services or wholesale 
services for pacifiers for babies; retail services or 
wholesale services for ice bag pillows [for medical 
purposes]; retail services or wholesale services for 
triangular bandages; retail services or wholesale 
services for supportive bandages; retail services or 
wholesale services for surgical catguts; retail services 
or wholesale services for feeding cups [for medical 
purposes]; retail services or wholesale services for 
dropping pipettes [for medical purposes]; retail services 
or wholesale services for teats; retail services or 
wholesale services for medical ice bags; retail services 
or wholesale services for medical ice bag holders; retail 
services or wholesale services for baby bottles; retail 
services or wholesale services for vacuum bottles for 
nursing; retail services or wholesale services for cotton 
swabs for medical use; retail services or wholesale 
services for finger guards [for medical purposes]; retail 
services or wholesale services for contraceptives, non-
chemical; retail services or wholesale services for 
artificial tympanic membranes; retail services or 
wholesale services for prosthetic or filling materials [not 
for dental use]; retail services or wholesale services for 
ear plugs for sleeping; retail services or wholesale 
services for ear plugs for soundproofing; retail services 
or wholesale services for esthetic massage apparatus 
for industrial purposes; retail services or wholesale 
services for medical apparatus and instruments; retail 
services or wholesale services for electric massage 
apparatus for household purposes; retail services or 
wholesale services for gloves for medical purposes; 
retail services or wholesale services for urinals [for 
medical purposes]; retail services or wholesale services 
for bed pans; retail services or wholesale services for 
ear picks; retail services or wholesale services for set 
units of toilet bowl and seat; retail services or wholesale 
services for set units of bathroom; retail services or 
wholesale services for drying apparatus [for chemical 
processing]; retail services or wholesale services for 
recuperators [for chemical processing]; retail services 
or wholesale services for steamers [for chemical 
processing]; retail services or wholesale services for 
evaporators [for chemical processing]; retail services or 
wholesale services for distillers [for chemical 
processing]; retail services or wholesale services for 
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heat exchangers [for chemical processing]; retail 
services or wholesale services for drying apparatus [for 
textile manufacture]; retail services or wholesale 
services for milk sterilizers; retail services or wholesale 
services for bread-making machines [for industrial 
purposes]; retail services or wholesale services for 
plywood drying machines; retail services or wholesale 
services for industrial furnaces; retail services or 
wholesale services for nuclear reactors [atomic piles]; 
retail services or wholesale services for drying 
apparatus for harvest; retail services or wholesale 
services for forage drying apparatus; retail services or 
wholesale services for boilers [other than parts of prime 
movers, engines]; retail services or wholesale services 
for air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; 
retail services or wholesale services for freezing 
machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for laundry dryers [electric, for industrial 
purposes]; retail services or wholesale services for 
machines and apparatus for use in beauty salons or 
barbers' shops [not including "hairdressing chairs"]; 
retail services or wholesale services for cooking 
equipment for industrial purposes; retail services or 
wholesale services for industrial dish drying apparatus 
and installations; retail services or wholesale services 
for dish disinfectant apparatus for industrial purposes; 
retail services or wholesale services for tap water 
faucets; retail services or wholesale services for level 
controlling valves for tanks; retail services or wholesale 
services for pipe line cocks; retail services or wholesale 
services for waste water treatment tanks [for industrial 
purposes]; retail services or wholesale services for 
septic tanks [for industrial purposes]; retail services or 
wholesale services for garbage incinerators; retail 
services or wholesale services for solar water heaters; 
retail services or wholesale services for water purifying 
apparatus; retail services or wholesale services for 
electric lamps and other lighting apparatus; retail 
services or wholesale services for household 
electrothermic appliances; retail services or wholesale 
services for washers for water taps; retail services or 
wholesale services for gas water heaters [for 
household purposes]; retail services or wholesale 
services for non-electric cooking heaters [for household 
purposes]; retail services or wholesale services for 
kitchen worktops; retail services or wholesale services 
for kitchen sinks; retail services or wholesale services 
for ice chests [for household purposes, non-portable]; 
retail services or wholesale services for ice-cooling 
refrigerators [for household purposes]; retail services or 
wholesale services for household tap-water filters; retail 
services or wholesale services for standing paper 
lanterns [Andon]; retail services or wholesale services 
for portable paper lanterns [Chochin]; retail services or 
wholesale services for gas lamps; retail services or 
wholesale services for oil lamps; retail services or 
wholesale services for lamp chimneys; retail services or 
wholesale services for warming pans [non-electric]; 
retail services or wholesale services for pocket 
warmers [non-electric]; retail services or wholesale 
services for stick fuel for Japanese pocket warmers 
[Kairo-bai]; retail services or wholesale services for hot 
water bottles [for warming one's feet in bed]; retail 
services or wholesale services for waste water 
treatment tanks for household purposes; retail services 
or wholesale services for septic tanks for household 
purposes; retail services or wholesale services for 
heating or cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required; retail 
services or wholesale services for toilet stool units with 
a washing water squirter; retail services or wholesale 
services for disinfectant dispensers for toilets; retail 
services or wholesale services for toilet bowls; retail 
services or wholesale services for seatings for use with 
Japanese style toilet bowls; retail services or wholesale 
services for bath fittings; retail services or wholesale 
services for stoves for household purposes [non-
electric]; retail services or wholesale services for 
unloading tipplers [for tilting railway freight cars]; retail 

services or wholesale services for pusher cars for 
mining; retail services or wholesale services for puller 
cars for mining; retail services or wholesale services for 
traction engine; retail services or wholesale services for 
ropeways for cargo or freight handling, retail services or 
wholesale services for non-electric prime movers for 
land vehicles [not including "their parts"]; retail services 
or wholesale services for machine elements for land 
vehicles; retail services or wholesale services for 
parachutes; retail services or wholesale services for 
anti-theft alarms for vehicles; retail services or 
wholesale services for wheelchairs; retail services or 
wholesale services for AC motors or DC motors for 
land vehicles [not including "their parts"]; retail services 
or wholesale services for vessels and their parts and 
fittings; retail services or wholesale services for aircraft 
and their parts and fittings; retail services or wholesale 
services for railway rolling stock and their parts and 
fittings; retail services or wholesale services for 
rickshaws; retail services or wholesale services for 
sleighs and sleds [vehicles]; retail services or 
wholesale services for trolleys; retail services or 
wholesale services for carts; retail services or 
wholesale services for horse drawn carriages; retail 
services or wholesale services for bicycle trailers 
[Riyakah]; retail services or wholesale services for 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
retail services or wholesale services for baby carriage 
[prams]; retail services or wholesale services for 
firearms; retail services or wholesale services for 
precious metals; retail services or wholesale services 
for keyrings [trinkets or fobs]; retail services or 
wholesale services for jewellery cases; retail services 
or wholesale services for trophies [prize cups]; retail 
services or wholesale services for commemorative 
shields; retail services or wholesale services for 
personal ornaments; retail services or wholesale 
services for shoe ornaments of precious metal; retail 
services or wholesale services for tuning apparatus for 
musical instruments; retail services or wholesale 
services for musical performance auxiliaries; retail 
services or wholesale services for tuning forks; retail 
services or wholesale services for pastes and other 
adhesives for stationery or household purposes; retail 
services or wholesale services for sealing wax; retail 
services or wholesale services for printers' reglets 
[interline leads]; retail services or wholesale services 
for printing type; retail services or wholesale services 
for addressing machines; retail services or wholesale 
services for ink ribbons; retail services or wholesale 
services for automatic stamp affixing machines; retail 
services or wholesale services for electric staplers for 
offices; retail services or wholesale services for 
envelope sealing machines, for offices; retail services 
or wholesale services for stamp obliterating machines; 
retail services or wholesale services for drawing 
instruments; retail services or wholesale services for 
typewriters; retail services or wholesale services for 
checkwriters; retail services or wholesale services for 
mimeographs; retail services or wholesale services for 
relief duplicators; retail services or wholesale services 
for paper shredders [for office use]; retail services or 
wholesale services for franking machines [stamping 
machines]; retail services or wholesale services for 
rotary duplicators; retail services or wholesale services 
for marking templates; retail services or wholesale 
services for decorators' paintbrushes; retail services or 
wholesale services for containers of paper, for 
packaging; retail services or wholesale services for 
bags [pouches] of plastics, for packaging; retail 
services or wholesale services for food wrapping plastic 
film for household purposes; retail services or 
wholesale services for garbage bags of paper [for 
household purposes]; retail services or wholesale 
services for garbage bags of plastics [for household 
purposes]; retail services or wholesale services for 
paper patterns; retail services or wholesale services for 
tailors' chalk; retail services or wholesale services for 
banners of paper; retail services or wholesale services 
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for flags of paper; retail services or wholesale services 
for hygienic hand towels of paper; retail services or 
wholesale services for towels of paper; retail services 
or wholesale services for table napkins of paper; retail 
services or wholesale services for hand towels of 
paper; retail services or wholesale services for 
handkerchiefs of paper; retail services or wholesale 
services for baggage tags; retail services or wholesale 
services for printed lottery tickets [other than toys]; 
retail services or wholesale services for paintings and 
calligraphic works; retail services or wholesale services 
for photographs; retail services or wholesale services 
for photograph stands; retail services or wholesale 
services for mica [raw or partly processed]; retail 
services or wholesale services for valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; retail 
services or wholesale services for gaskets; retail 
services or wholesale services for junctions for pipes 
[not of metal]; retail services or wholesale services for 
packings; retail services or wholesale services for 
floating anti-pollution barriers; retail services or 
wholesale services for electrical insulating materials; 
washers of rubber or vulcanized fiber; retail services or 
wholesale services for chemical fiber [not for textile 
use]; retail services or wholesale services for rock wool; 
retail services or wholesale services for slag wool; retail 
services or wholesale services for rubber thread and 
covered rubber yarn [not for textile use]; retail services 
or wholesale services for chemical fiber yarn and 
thread [not for textile use]; retail services or wholesale 
services for insulating gloves; retail services or 
wholesale services for rubber cords and laces; retail 
services or wholesale services for industrial packaging 
containers of rubber; retail services or wholesale 
services for rubber stoppers; retail services or 
wholesale services for rubber lids and caps [for 
industrial packaging containers]; retail services or 
wholesale services for plastic sheeting for agricultural 
purposes; retail services or wholesale services for 
condenser paper; retail services or wholesale services 
for vulcanized fiber; retail services or wholesale 
services for plastic semi-worked products [for use as 
material]; retail services or wholesale services for 
rubber [raw or semi-worked]; retail services or 
wholesale services for soundproofing materials of rock 
wool [not for building purposes]; retail services or 
wholesale services for handbag frames; retail services 
or wholesale services for purse frames; retail services 
or wholesale services for horseshoes; retail services or 
wholesale services for industrial packaging containers 
of leather; retail services or wholesale services for 
clothing for domestic pets; retail services or wholesale 
services for vanity cases [not fitted]; retail services or 
wholesale services for umbrellas and their parts; retail 
services or wholesale services for walking sticks; retail 
services or wholesale services for canes; retail services 
or wholesale services for metal parts of canes and 
walking-sticks; retail services or wholesale services for 
handles of canes and walking-sticks; retail services or 
wholesale services for saddlery; retail services or 
wholesale services for leather and fur [unworked or 
semi-worked]; retail services or wholesale services for 
tar; retail services or wholesale services for pitch; retail 
services or wholesale services for non-metallic 
minerals for building or construction; retail services or 
wholesale services for ceramic building materials, 
bricks and refractory products; retail services or 
wholesale services for linoleum building materials; retail 
services or wholesale services for plastic building 
materials; retail services or wholesale services for 
synthetic building materials; retail services or wholesale 
services for asphalt, and asphalt building or 
construction materials; retail services or wholesale 
services for rubber building or construction materials; 
retail services or wholesale services for plaster [for 
building purposes]; retail services or wholesale services 
for lime building or construction materials; retail 
services or wholesale services for building or 
construction materials of plaster; retail services or 

wholesale services for rockfall prevention nets of 
textile; retail services or wholesale services for 
prefabricated building kits [not of metal]; retail services 
or wholesale services for vegetation seed-carrier 
sheets for prevention of earth collapse or landslide; 
retail services or wholesale services for plastic security 
windows allowing communication; retail services or 
wholesale services for demarcating tapes; retail 
services or wholesale services for cement and its 
products; retail services or wholesale services for 
building timber; retail services or wholesale services for 
building stone; retail services or wholesale services for 
building glass; retail services or wholesale services for 
artificial fish reefs [not of metal]; retail services or 
wholesale services for hen-houses and poultry cages 
[not of metal]; retail services or wholesale services for 
paint spraying booths [not of metal]; retail services or 
wholesale services for moulds for forming cement 
products [not of metal]; retail services or wholesale 
services for water-pipe valves [not of metal or plastics]; 
retail services or wholesale services for road signs [not 
of metal, non-luminous, and not mechanical]; retail 
services or wholesale services for beacons [not of 
metal, non-luminous]; retail services or wholesale 
services for reservoirs [not of metal or plastics]; retail 
services or wholesale services for letter boxes of 
masonry; retail services or wholesale services for 
joinery fittings [not of metal]; retail services or 
wholesale services for stone lanterns; retail services or 
wholesale services for transportable greenhouses [not 
of metal] for household use; retail services or wholesale 
services for gravestones and tomb plaques [not of 
metal]; retail services or wholesale services for stone 
sculptures; retail services or wholesale services for 
concrete sculptures; retail services or wholesale 
services for marble sculptures; retail services or 
wholesale services for nonmetallic mineral materials 
[un worked or partly worked]; retail services or 
wholesale services for meerschaum [raw or partly 
worked material]; retail services or wholesale services 
for yellow amber; retail services or wholesale services 
for loading pallets [not of metal]; retail services or 
wholesale services for beehives [hive boxes or 
honeycombs]; retail services or wholesale services for 
hairdresser's chairs; retail services or wholesale 
services for barbers' chairs; retail services or wholesale 
services for valves of plastics [not including machine 
elements]; retail services or wholesale services for 
reservoirs [not of metal or masonry]; retail services or 
wholesale services for containers for transport [not of 
metal]; retail services or wholesale services for curtain 
fittings; retail services or wholesale services for metal-
substitute plastic fasteners; retail services or wholesale 
services for nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, 
rivets and casters [not of metal]; retail services or 
wholesale services for washers [not of metal, not of 
rubber or vulcanized fiber]; retail services or wholesale 
services for locks [non-electric, not of metal]; retail 
services or wholesale services for cushions [furniture]; 
retail services or wholesale services for Japanese floor 
cushions [Zabuton]; retail services or wholesale 
services for pillows; retail services or wholesale 
services for mattresses; retail services or wholesale 
services for industrial packaging containers of wood, 
bamboo or plastics; retail services or wholesale 
services for embroidery frames and hoops; retail 
services or wholesale services for nameplates and door 
nameplates [not of metal]; retail services or wholesale 
services for flagpoles; retail services or wholesale 
services for hand-held flat fans; retail services or 
wholesale services for hand-held folding fans; retail 
services or wholesale services for stakes for plants or 
trees; retail services or wholesale services for beds for 
household pets; retail services or wholesale services 
for dog kennels; retail services or wholesale services 
for nesting boxes for small birds; retail services or 
wholesale services for step ladders and ladders [not of 
metal]; retail services or wholesale services for letter 
boxes [not of metal or masonry]; retail services or 
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wholesale services for hat hooks [not of metal]; retail 
services or wholesale services for shopping baskets; 
retail services or wholesale services for water tanks for 
household purposes [not of metal or masonry]; retail 
services or wholesale services for hanging boards 
[Japanese style pegboards using positional hooks]; 
retail services or wholesale services for tool boxes [not 
of metal]; retail services or wholesale services for towel 
dispensers [not of metal]; retail services or wholesale 
services for indoor window blinds [shade] [furniture]; 
retail services or wholesale services for blinds of reed, 
rattan or bamboo [Sudare]; retail services or wholesale 
services for bead curtains for decoration; retail services 
or wholesale services for window shades; retail 
services or wholesale services for wind chimes; retail 
services or wholesale services for oriental single panel 
standing partition [Tsuitate]; retail services or wholesale 
services for oriental folding partition screens [Byoubu]; 
retail services or wholesale services for benches; retail 
services or wholesale services for advertising balloons; 
retail services or wholesale services for upright 
signboards of wood or plastics; retail services or 
wholesale services for artificial model food samples; 
retail services or wholesale services for man-made 
garden ponds [structures]; retail services or wholesale 
services for pocket mirrors; retail services or wholesale 
services for pocket mirror bags; retail services or 
wholesale services for cradles; retail services or 
wholesale services for infant walkers; retail services or 
wholesale services for mannequins; retail services or 
wholesale services for costume display stands; retail 
services or wholesale services for sleeping bags [for 
camping]; retail services or wholesale services for 
picture frames; retail services or wholesale services for 
plaster sculptures; retail services or wholesale services 
for plastic sculptures; retail services or wholesale 
services for wooden sculptures; retail services or 
wholesale services for Japanese food wrapping sheets 
of wood as materials [Kyogi]; retail services or 
wholesale services for ferns [unworked or partly worked 
material]; retail services or wholesale services for 
bamboo [unworked or partly worked material]; retail 
services or wholesale services for Bamboo skins 
[unworked or partly worked material]; retail services or 
wholesale services for vines; retail services or 
wholesale services for rattan [unworked or partly 
worked material]; retail services or wholesale services 
for tree barks; retail services or wholesale services for 
reeds [raw or partly worked material]; retail services or 
wholesale services for rushes [raw or partly worked 
material]; retail services or wholesale services for 
onigaya hay [raw or partly worked material]; retail 
services or wholesale services for sedges [unworked or 
partly worked material]; retail services or wholesale 
services for vegetable aggregate for plaster [Susa]; 
retail services or wholesale services for straw of wheat, 
barley or oats; retail services or wholesale services for 
rice straw; retail services or wholesale services for 
tusks [raw or partly worked material]; retail services or 
wholesale services for whalebones; retail services or 
wholesale services for shells and crusts; retail services 
or wholesale services for artificial horns; retail services 
or wholesale services for ivory [unworked or partly 
worked material]; retail services or wholesale services 
for animal horns; retail services or wholesale services 
for animal teeth; retail services or wholesale services 
for tortoiseshells [unworked or partly worked material]; 
retail services or wholesale services for animal bone 
[unworked or partly worked material]; retail services or 
wholesale services for coral [unworked or partly 
worked]; retail services or wholesale services for dental 
floss [floss for dental purposes]; retail services or 
wholesale services for unworked or semi-worked glass 
[not for building]; retail services or wholesale services 
for mangers for animals [troughs for livestock]; retail 
services or wholesale services for poultry rings; retail 
services or wholesale services for cosmetic and toilet 
utensils; retail services or wholesale services for tub 
brushes; retail services or wholesale services for metal 

brushes; retail services or wholesale services for 
brushes for pipes; retail services or wholesale services 
for industrial brushes; retail services or wholesale 
services for ship-scrubbing brushes; retail services or 
wholesale services for gloves for household purposes; 
retail services or wholesale services for industrial 
packaging containers of glass or porcelain; retail 
services or wholesale services for ironing boards; retail 
services or wholesale services for tailors' sprayers; 
retail services or wholesale services for ironing boards 
[Kotedai]; retail services or wholesale services for 
marking boards for use with an impress blades [Hera-
dai]; retail services or wholesale services for stirrers for 
hot bathtub water [Yukakibo]; retail services or 
wholesale services for bathroom stools; retail services 
or wholesale services for bathroom pails; retail services 
or wholesale services for candle extinguishers; retail 
services or wholesale services for candlesticks; retail 
services or wholesale services for cinder sifters for 
household purposes; retail services or wholesale 
services for coal scuttles; retail services or wholesale 
services for mouse and rat traps; retail services or 
wholesale services for fly swatters; retail services or 
wholesale services for flower pots; retail services or 
wholesale services for hydroponic apparatus for 
domestic horticultural purposes; retail services or 
wholesale services for watering cans; retail services or 
wholesale services for feeding vessels for pets; retail 
services or wholesale services for brushes for pets; 
retail services or wholesale services for chewing goods 
for pet dogs; retail services or wholesale services for 
bird cages; retail services or wholesale services for bird 
baths; retail services or wholesale services for clothes 
brushes; retail services or wholesale services for 
chamber pots; retail services or wholesale services for 
piggy banks; retail services or wholesale services for 
lucky charms [Omamori]; retail services or wholesale 
services for sacred lots [Omikuji]; retail services or 
wholesale services for boxes of metal for dispensing 
paper towels; retail services or wholesale services for 
soap dispensers; retail services or wholesale services 
for tanks [indoor aquaria] and their fittings; retail 
services or wholesale services for toilet paper holder; 
retail services or wholesale services for flower vases; 
retail services or wholesale services for flower bowls; 
retail services or wholesale services for upright 
signboards of glass or ceramics; retail services or 
wholesale services for perfume burners; retail services 
or wholesale services for shoe brushes; retail services 
or wholesale services for shoe horns; retail services or 
wholesale services for shoe shine cloths; retail services 
or wholesale services for handy shoe shiners; retail 
services or wholesale services for shoe trees 
[stretchers]; retail services or wholesale services for 
portable cooking kits for outdoor use; retail services or 
wholesale services for cattle hair for brushes, raccoon 
dog hair for brushes, pig bristles for brushes and 
horsehair for brushes; retail services or wholesale 
services for awnings [for vessels]; retail services or 
wholesale services for tarpaulins [for ships]; retail 
services or wholesale services for sails; retail services 
or wholesale services for raw textile fibers; retail 
services or wholesale services for cotton waddings for 
clothes; retail services or wholesale services for 
hammocks; retail services or wholesale services for 
futon bags; retail services or wholesale services for 
cotton batting for futon; retail services or wholesale 
services for knitted cords and braids; retail services or 
wholesale services for Japanese style braids [Sanada-
himo]; retail services or wholesale services for starched 
braids; retail services or wholesale services for twist 
braids; retail services or wholesale services for 
cordage; retail services or wholesale services for 
netting [not of metal]; retail services or wholesale 
services for industrial packaging containers of textile; 
retail services or wholesale services for industrial 
packaging containers of straw; retail services or 
wholesale services for elastic bands for binding; retail 
services or wholesale services for tarpaulins [not for 
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ships]; retail services or wholesale services for tents 
[not for camping]; retail services or wholesale services 
for wax ends; retail services or wholesale services for 
mountaineering ropes; retail services or wholesale 
services for tents for mountaineering or camping; retail 
services or wholesale services for sails for windsurfing; 
retail services or wholesale services for sawdust; retail 
services or wholesale services for kapok; retail services 
or wholesale services for wood shavings; retail services 
or wholesale services for wood wool [wooden 
excelsior]; retail services or wholesale services for rice 
hulls; retail services or wholesale services for wax 
waste; retail services or wholesale services for cattle 
hair, raccoon dog hair, pig bristles and horsehair [not 
for textile use, not for brushes]; retail services or 
wholesale services for feathers and downs; retail 
services or wholesale services for threads and yarns 
[for textile use]; retail services or wholesale services for 
knitted fabrics; retail services or wholesale services for 
felt and non-woven textile fabrics; retail services or 
wholesale services for oilcloth; retail services or 
wholesale services for gummed waterproof cloth; retail 
services or wholesale services for vinyl coated cloth; 
retail services or wholesale services for rubberized 
cloth; retail services or wholesale services for leather 
cloth; retail services or wholesale services for filtering 
materials of textile; retail services or wholesale services 
for personal articles of woven textile [not for wear]; 
retail services or wholesale services for mosquito nets; 
retail services or wholesale services for bedsheets; 
retail services or wholesale services for futon and 
quilts; retail services or wholesale services for futon 
and quilts cases [linen]; retail services or wholesale 
services for futon ticks [unstuffed futon]; retail services 
or wholesale services for pillowcases [pillow slips]; 
retail services or wholesale services for blankets; retail 
services or wholesale services for table napkins of 
textile; retail services or wholesale services for dish 
cloths; retail services or wholesale services for shower 
curtains; retail services or wholesale services for 
banners and flags [not of paper]; retail services or 
wholesale services for toilet seat covers of textile; retail 
services or wholesale services for seat covers of textile; 
retail services or wholesale services for wall hangings 
of textile; retail services or wholesale services for 
curtains; retail services or wholesale services for table 
cloths [not of paper]; retail services or wholesale 
services for draperies [thick drop curtains]; retail 
services or wholesale services for shrouds [sheets for 
wrapping corpses]; retail services or wholesale services 
for shrouds for dressing a corpse for funeral 
[Kyokatabira kimono]; retail services or wholesale 
services for Japanese cloth screens with red-and- white 
stripes [Kohaku-maku]; retail services or wholesale 
services for Japanese cloth screens with black-and-
white stripes [Kuroshiro-maku]; retail services or 
wholesale services for billiard cloth [baize]; retail 
services or wholesale services for garters; retail 
services or wholesale services for sock suspenders; 
retail services or wholesale services for suspenders 
[braces]; retail services or wholesale services for 
waistbands; retail services or wholesale services for 
belts for clothing; retail services or wholesale services 
for masquerade costumes; retail services or wholesale 
services for clothes for sports; retail services or 
wholesale services for special footwear for sports; retail 
services or wholesale services for shuttles for making 
fishing nets; retail services or wholesale services for 
hosiery loom needles; retail services or wholesale 
services for electric hair curlers; retail services or 
wholesale services for needles; retail services or 
wholesale services for eyelets for clothing; retail 
services or wholesale services for tapes [semi-
finished]; retail services or wholesale services for 
ribbons; retail services or wholesale services for knitted 
raschel lace fabrics; retail services or wholesale 
services for embroidery lace fabrics; retail services or 
wholesale services for tufts and tassels [semi-finished]; 
retail services or wholesale services for braids; retail 

services or wholesale services for knitting sticks; retail 
services or wholesale services for sewing boxes; retail 
services or wholesale services for dressmakers' 
impressing blades; retail services or wholesale services 
for sewing thimbles; retail services or wholesale 
services for pin and needle cushions; retail services or 
wholesale services for boxes for needles; retail 
services or wholesale services for armband for holding 
sleeves; retail services or wholesale services for 
insignias for wear [not of precious metal]; retail services 
or wholesale services for buckles for clothing [clothing 
buckles]; retail services or wholesale services for 
badges for wear [not of precious metal]; retail services 
or wholesale services for brooches for clothing; retail 
services or wholesale services for special sash clips for 
obi [Obi-dome]; retail services or wholesale services for 
bonnet pins [not of precious metal]; retail services or 
wholesale services for ornamental stickers for front 
jackets; retail services or wholesale services for 
brassards; retail services or wholesale services for hair 
ornaments; retail services or wholesale services for 
buttons and the like; retail services or wholesale 
services for artificial flowers; retail services or 
wholesale services for false beards; retail services or 
wholesale services for false moustaches; retail services 
or wholesale services for hair curlers [non-electric]; 
retail services or wholesale services for shoe 
ornaments [not of precious metal]; retail services or 
wholesale services for shoe eyelets; retail services or 
wholesale services for shoe laces; retail services or 
wholesale services for metal fasteners for shoes and 
boots; retail services or wholesale services for human 
hair; retail services or wholesale services for bath mats 
for wash places; retail services or wholesale services 
for floor coverings; retail services or wholesale services 
for wall hangings [not of textile]; retail services or 
wholesale services for artificial turf; retail services or 
wholesale services for gymnastic mats; retail services 
or wholesale services for wallpaper; retail services or 
wholesale services for wax for skis; retail services or 
wholesale services for amusement machines and 
apparatus for use in amusement parks; retail services 
or wholesale services for toys for domestic pets; retail 
services or wholesale services for go games; retail 
services or wholesale services for Japanese chess 
[Shogi games]; retail services or wholesale services for 
Japanese playing cards [Utagaruta]; retail services or 
wholesale services for dice; retail services or wholesale 
services for Japanese dice games [Sugoroku]; retail 
services or wholesale services for dice cups; retail 
services or wholesale services for Chinese checkers; 
retail services or wholesale services for chess games; 
retail services or wholesale services for checkers 
[checker sets]; retail services or wholesale services for 
conjuring apparatus; retail services or wholesale 
services for dominoes; retail services or wholesale 
services for playing cards; retail services or wholesale 
services for Japanese playing cards [Hanafuda]; retail 
services or wholesale services for mah-jong; retail 
services or wholesale services for game machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
billiard equipment; retail services or wholesale services 
for sports equipment; retail services or wholesale 
services for fishing tackle; retail services or wholesale 
services for insect collecting implements; retail services 
or wholesale services for matches. 

  Klasse 41   Operating lotteries; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; providing the information on schools; 
arranging, conducting and organization of cultural or 
educational exhibitions; arranging, conducting and 
organization of seminars; arranging, conducting and 
organization of seminars for recruiting; animal training; 
plant exhibitions; animal exhibitions; providing 
electronic publications; services of reference libraries 
for literature and documentary records; services of 
reference libraries for literature and documentary 
records by computer terminals; book rental; art 
exhibitions; gardens for public admission; caves for 
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public admission; publication of books; presentation of 
movies, shows, plays or musical performances; movie 
showing, movie film production, or movie film 
distribution; presentation of live show performances; 
direction or presentation of plays; presentation of 
musical performance; production of radio or television 
programs; production of videotape film in the field of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies or television programs and not for advertising or 
publicity]; directing of radio or television programs; 
operation of video and audio equipment for others to 
produce radio and television programs; organization, 
organisation of sports competitions; organization of 
entertainment events excluding movies, shows, plays, 
musical performances, sports, horse races, bicycle 
races, boat races and auto races; organization, 
arranging and conducting of horse races; organization, 
arranging and conducting of bicycle race; organization, 
arranging and conducting of boat races; organization, 
arranging and conducting of auto races; providing 
audio or video studio services; providing sports 
facilities; providing amusement facilities; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational 
training; booking of seats for shows; rental of 
cinematographic machines and apparatus; rental of 
cine-films; rental of musical instruments; rental of 
sports equipment; rental of television sets; rental of 
radio sets; rental of records or sound-recorded 
magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic 
tapes; rental of film negatives; rental of film positives; 
rental of toys; rental of amusement machines and 
apparatus; rental of game machines and apparatus; 
rental of paintings and calligraphic works; photography; 
language interpretation; translation; rental of cameras; 
providing games using telecommunications 
instruments; vocational guidance. 

  Klasse 42   Providing meteorological information; architectural 
design; surveying; geological surveys or research; 
designing of machines, apparatus, instruments 
[including their parts] or systems composed of such 
machines, apparatus and instruments; designing; 
computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; technical advice 
relating to performance, operation, etc. of computers, 
automobiles and other machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of the 
operators to meet the required accuracy in operating 
them; testing, inspection or research of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; research on 
building construction or city planning; testing or 
research on prevention of pollution; testing or research 
on electricity; testing or research on civil engineering; 
testing, inspection or research on agriculture, livestock 
breeding or fisheries; testing or research on machines, 
apparatus and instruments; rental of measuring 
apparatus; rental of computers; providing computer 
programs; rental of laboratory apparatus and 
instruments; rental of mathematical instruments; 
providing computer programs on line; providing search 
engines on Internet; creating or updating electronic 
bulletin boards or homepages on Internet; providing the 
information on creating electronic bulletin boards or 
homepages on Internet; rental of Internet server areas; 
creating and designing and maintaining web sites for 
others in computer networks; rental of memory areas of 
servers for electronic bulletin boards on Internet; rental 
of memory areas of servers for blogs; rental of servers 
to others for social networking service on Internet; 
quality control services; providing information on 
donation of human corpses for medical research; 
arranging of donation of human corpses for medical 
Research. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1269052 
(151) Reg.dato.: 2015.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.17 

(210) Søknadsnr.: 201512753 
(220) Inndato: 2015.10.15 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2014.12.04, US, 86471727 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., CA90031 LOS 
ANGELES, USA (US) 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable software in the nature of a mobile 
application for ordering t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers, connecting users, 
and posting videos. 

  Klasse 16   Stickers. 
  Klasse 26   Novelty buttons.Providing a website featuring the on-

line ordering services in the field of t-shirts, candy, 
food, toys, figurines, books, gifts, and stickers; online 
and mail order services featuring t-shirts, candy, food, 
toys, figurines, books, gifts, and stickers; online retail 
store services featuring t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers; providing a website 
featuring technology that allows users to post videos. 

  Klasse 28   Toys, namely, action figure toys, vinyl figures. 
  Klasse 35   Ikke oppgitt av søker/fullmektig 
  Klasse 45   Preparation of customized gift boxes; providing a 

website for connecting users, namely, on-line social 
networking services. 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1361918 
(151) Reg.dato.: 2017.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.29 

(210) Søknadsnr.: 201711040 
(220) Inndato: 2017.08.24 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.11.30, FR, 4318654 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 SSERTSON GROUP, ZAC Les Epalits, 1 Impasse 
Sud, 42610 SAINT ROMAIN LE PUY, Frankrike (FR)

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Aromatic sand for cats (litter); sand for cats; sanded 

paper for pets [litter]; aromatic sand for pets (litter); 
coconut shells; wood chips for the manufacture of wood 
pulp; raw barks; hay; juniper berries; corn; straw litter 
(cereal stalks); mulch (humus layer); pine cones; 
animal litter, sanded paper for pets (litter), litter peat; 
cat herbs; animal litter, particularly litter comprising 
bentonite and silicate; rough cork; bark for mulch, wood 
residues and wood shavings; straw mulch, vermiculite 
and other soil substrates made of natural products; 
foams; beds and litter for animals; bark and coconut 
products; natural and artificial decorations for 
terrariums, namely, branches, nines, coconuts, wood 
residues, mangrove wood, mopani wood, root wood, 
plants; Agricultural, horticultural and forestry products, 
neither prepared, nor processed. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 162344 
(210) Søknadsnr.: 19874909 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 23/94 - 1994.06.06 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.04.18 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Klær, hodeplagg. 
 
(730) Innehaver: 

 Closed Holding AG, Strassenbahnring 6, DE-20251 
HAMBURG, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Frode Mathiesen, SOLBERGTOPPEN 6, 3174 REVETAL, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 227723 
(210) Søknadsnr.: 200403676 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 34/05 - 2005.08.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.05.23 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,  ikke 

opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 
(730) Innehaver: 

 NHS Inc, US-CA SANTA CRUZ, USA 
(740) Fullmektig: 

 NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 
DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark 

 Kravstiller: 
 Sports Group Denmark A/S, Rømersvej 31, DK-7430 

IKAST, Danmark 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Patrade A/S, Østre Havnepromenade 26, DK-9000 

AALBORG, Danmark 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262053 
(210) Søknadsnr.: 201105386 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 43/11 - 2011.10.24 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.05.23 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 45   Brannslukking. 
 
(730) Innehaver: 

 Nortronik AS, Flovegen 12, 6800 FØRDE, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook Parkway, US-

PA19446 LANSDALE, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1124564 
(210) Søknadsnr.: 201208458 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/13 - 2013.01.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.04.18 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 

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

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 
(730) Innehaver: 

 Staag Scandinavia ApS, Købmagergade 25, DK-1150 
KØBENHAVN K, Danmark 

 Kravstiller: 
 Frode Mathiesen, SOLBERGTOPPEN 6, 3174 REVETAL, 

Norge 
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(111) Reg.nr.: 152846 
(210) Søknadsnr.: 19902662 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 48/92 - 1992.11.23 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.05.23 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Dekalkomanibilder (overføringsbilder), flagg og bannere 
av papir. 

  Klasse 25   T-skjorter, treningsgensere (sweatshirts), bukser, 
shorts, luer. 

  Klasse 28   Rullebrett, rullebrettunderstell. 
 
(730) Innehaver: 

 NHS Inc, US-CA SANTA CRUZ, USA 
(740) Fullmektig: 

 NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 
DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark 

 Kravstiller: 
 Sports Group Denmark A/S, Rømersvej 31, DK-7430 

IKAST, Danmark 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Patrade A/S, Østre Havnepromenade 26, DK-9000 

AALBORG, Danmark 
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Fornyelser 
 
 

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

100457 2028.06.15 
  

 
100742 2028.07.27 
  

 
100773 2028.08.10 
  

 
100782 2028.08.10 
  

 
100784 2028.08.10 
  

 
100800 2028.08.24 
  

 
100876 2028.09.07 
  

 
100877 2028.09.07 
  

 
100957 2028.09.26 
  

 
100998 2028.10.12 
  

 
132363 2028.05.27 
  

 
132717 2028.07.07 
  

 
132743 2028.07.14 
  

 
132744 2028.07.14 
  

 
132799 2028.07.21 
  

 
132803 2028.07.21 
  

 
132860 2028.07.28 
  

 
132910 2028.08.04 
  

 
132915 2028.08.04 
  

 
132952 2028.08.04 
  

 
133125 2028.08.25 
  

 
133253 2028.09.01 
  

 
133367 2028.09.08 
  

 
133461 2028.09.15 
  

 
133525 2028.09.22 

133602 2028.09.22 
  

 
133694 2028.09.29 
  

 
133841 2028.10.13 
  

 
133842 2028.10.13 
  

 
133873 2028.10.20 
  

 
134103 2028.11.03 
  

 
134104 2028.11.03 
  

 
136596 2029.05.18 
  

 
15856 2028.07.07 
  

 
188129 2028.01.22 
  

 
189450 2028.04.23 
  

 
189522 2028.04.23 
  

 
1898091 2028.07.19 
  

 
189974 2028.05.14 
  

 
190120 2028.05.14 
  

 
190157 2028.05.20 
  

 
190197 2028.05.20 
  

 
190202 2028.05.20 
  

 
190252 2028.05.20 
  

 
190298 2028.05.28 
  

 
190305 2028.05.28 
  

 
190312 2028.05.29 
  

 
190356 2028.05.30 
  

 
190359 2028.05.30 
  

 
190474 2028.05.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

190534 2028.05.28 
  

 
190536 2028.05.28 
  

 
190587 2028.06.04 
  

 
190625 2028.06.04 
  

 
190626 2028.06.04 
  

 
190709 2028.06.11 
  

 
190879 2028.06.18 
  

 
190882 2028.06.18 
  

 
191110 2028.06.25 
  

 
191212 2028.07.02 
  

 
191225 2028.07.02 
  

 
191269 2028.07.02 
  

 
191322 2028.07.09 
  

 
191342 2028.07.09 
  

 
191349 2028.07.09 
  

 
191378 2028.07.09 
  

 
191467 2028.07.09 
  

 
191522 2028.07.16 
  

 
191570 2028.07.16 
  

 
191595 2028.07.16 
  

 
191608 2028.07.23 
  

 
191739 2028.07.30 
  

 
191782 2028.07.30 
  

 
191890 2028.08.06 
  

 
192029 2028.08.13 
  

 
192075 2028.08.14 
  

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

192173 2028.08.20 
  

 
192230 2028.08.20 
  

 
192292 2028.08.20 
  

 
192344 2028.08.27 
  

 
192461 2028.08.27 
  

 
192462 2028.08.27 
  

 
192539 2028.09.03 
  

 
192617 2028.09.04 
  

 
192618 2028.09.04 
  

 
192720 2028.09.10 
  

 
192724 2028.09.10 
  

 
192778 2028.09.10 
  

 
192783 2028.09.10 
  

 
192835 2028.09.17 
  

 
192931 2028.09.18 
  

 
193049 2028.09.24 
  

 
193643 2028.10.15 
  

 
193667 2028.10.22 
  

 
193953 2028.11.05 
  

 
194875 2028.12.17 
  

 
196256 2029.02.25 
  

 
243037 2027.12.10 
  

 
243164 2027.12.14 
  

 
243971 2028.01.30 
  

 
243972 2028.01.30 
  

 
244269 2028.02.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

244865 2028.03.14 
  

 
245840 2028.05.13 
  

 
245859 2028.05.13 
  

 
245871 2028.05.14 
  

 
245891 2028.05.14 
  

 
245908 2028.05.15 
  

 
246013 2028.05.23 
  

 
246014 2028.05.23 
  

 
246028 2028.05.23 
  

 
246032 2028.05.23 
  

 
246183 2028.06.03 
  

 
246246 2028.06.05 
  

 
246251 2028.06.05 
  

 
246349 2028.06.12 
  

 
246516 2028.06.23 
  

 
246555 2028.06.24 
  

 
246688 2028.07.02 
  

 
246711 2028.07.03 
  

 
246712 2028.07.03 
  

 
246734 2028.07.04 
  

 
246737 2028.07.07 
  

 
246759 2028.07.07 
  

 
246797 2028.07.08 
  

 
246804 2028.07.09 
  

 
246805 2028.07.09 
  

 
246806 2028.07.09 
  

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

246876 2028.07.11 
  

 
246896 2028.07.11 
  

 
246897 2028.07.11 
  

 
246899 2028.07.11 
  

 
246901 2028.07.11 
  

 
246922 2028.07.18 
  

 
246933 2028.07.22 
  

 
246934 2028.07.23 
  

 
246945 2028.07.24 
  

 
247018 2028.08.04 
  

 
247062 2028.08.05 
  

 
247088 2028.08.07 
  

 
247089 2028.08.07 
  

 
247094 2028.08.07 
  

 
247150 2028.08.12 
  

 
247174 2028.08.12 
  

 
247200 2028.08.13 
  

 
247235 2028.08.15 
  

 
247240 2028.08.18 
  

 
247331 2028.08.21 
  

 
247393 2028.08.26 
  

 
247442 2028.08.28 
  

 
247532 2028.09.08 
  

 
247601 2028.09.15 
  

 
247614 2028.09.16 
  

 
247622 2028.09.16 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

247632 2028.09.17 
  

 
247659 2028.09.17 
  

 
247833 2028.09.26 
  

 
247890 2028.09.30 
  

 
248076 2028.10.09 
  

 
248514 2028.11.07 
  

 
248565 2028.11.10 
  

 
248691 2028.11.17 
  

 
248959 2028.12.04 
  

 
248960 2028.12.04 
  

 
250741 2029.04.29 
  

 
26448 2028.05.16 
  

 
26464 2028.08.10 
  

 
36888 2028.05.18 
  

 
36889 2028.05.18 
  

 
37874 2028.05.15 
  

 
38019 2028.09.16 
  

 
51876 2028.07.07 
  

 
52280 2028.09.11 
  

 
52365 2028.09.11 
  

 
52616 2028.08.22 
  

 
74667 2028.07.12 
  

 
74799 2028.07.18 
  

 
74816 2028.07.18 
  

 
74826 2028.07.18 
  

 
75042 2028.08.29 
  

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

75068 2028.08.29 
  

 
75410 2028.11.14 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0345182 2028.05.08 
  

 
0437808 2028.05.08 
  

 
0684928 2027.11.24 
  

 
0691159 2028.04.22 
  

 
0691951 2028.05.05 
  

 
0692098 2028.04.29 
  

 
0692317 2028.05.07 
  

 
0692929 2028.05.05 
  

 
0693418 2028.05.05 
  

 
0693625 2028.05.07 
  

 
0693795 2028.04.23 
  

 
0693803 2028.05.06 
  

 
0693804 2028.05.06 
  

 
0694484 2028.05.06 
  

 
0694673 2028.05.06 
  

 
0698071 2028.05.06 
  

 
0698100 2028.05.05 
  

 
0699877 2028.04.27 
  

 
0699879 2028.04.27 
  

 
0703284 2028.05.09 
  

 
0962407 2028.05.01 
 
 

 

0963404 2028.05.07 
  

 
0963405 2028.05.07 
  

 
0964100 2028.05.08 
  

 
0964617 2028.05.07 
  

 
0964685 2028.05.07 
  

 
0964756 2028.05.05 
  

 
0964758 2028.05.06 
  

 
0964820 2028.04.09 
  

 
0964884 2028.05.09 
  

 
0964954 2028.05.06 
  

 
0965035 2028.05.08 
  

 
0965101 2027.12.04 
  

 
0965503 2028.05.06 
  

 
0965704 2028.05.07 
  

 
0965888 2028.05.06 
  

 
0966013 2028.05.05 
  

 
0966247 2028.05.06 
  

 
0966535 2028.05.05 
  

 
0966655 2028.05.05 
  

 
0966656 2028.05.05 
  

 
0966658 2028.05.05 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0966843 2028.05.06 
  

 
0966844 2028.05.05 
  

 
0966870 2028.05.06 
  

 
0967172 2028.05.09 
  

 
0967714 2028.05.09 
  

 
0967851 2028.05.09 
  

 
0968038 2028.05.07 
  

 
0968765 2028.05.09 
  

 
0969163 2028.05.06 
  

 
0969275 2028.05.05 
  

 
0969290 2028.05.05 
  

 
0969352 2028.05.06 
  

 
0969972 2028.05.07 
  

 
0970838 2028.05.09 
  

 
0970999 2028.05.05 
  

 
0971547 2028.04.23 
  

 
0972023 2028.05.07 
  

 
0972271 2028.05.06 
  

 
0972373 2028.01.11 
  

 
0972970 2028.05.06 
  

 
0974560 2028.05.05 
  

 
0974903 2028.05.06 
 
 

 

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

 
0976084 2028.05.05 
  

 
0978362 2028.05.09 
  

 
0978363 2028.05.09 
  

 
0980231 2028.04.14 
  

 
0981495 2028.04.24 
  

 
0981992 2028.03.11 
  

 
0985232 2028.05.09 
  

 
  



slettede internasjonale registreringer 2018.06.04 - nr 23/18

147 
 

Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0735151A 2018.03.15 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0735151B) 

  
 

0735154A 2018.03.15 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0735154B) 

  
 

0854295 2018.03.29 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0854295A) 

  
 

0861620 2018.03.29 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0861620A) 

  
 

0996560 2018.03.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0996560A) 

  
 

0996561 2018.03.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0996561A) 

  
 

0996854 2018.03.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0996854A) 

  
 

1000824 2018.04.27 
  

 
1104169 2018.03.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 

overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1104169A) 

  
 

1191796 2018.03.02 
  

 
1193593 2018.03.02 
  

 
1206827 2018.03.08 
  

 
1276883 2018.03.07 
  

 
1335028 2018.03.02 
  

 
1337901 2018.03.02 
  

 
1341931 2018.04.27 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 22/18 ble registrering nr. 
298402 (201800404) kunngjort med feil innehaver. 
Korrekt innehaver er: 
WATTSIGHT AS, Postboks 62, 4801, ARENDAL, NO 
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